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L E I S  

 
1. LEI Nº 10.480, DE 2 DE JULHO DE 2002 (DOU 03.07.2002, Seção 1, pp. 1-2). Dispõe sobre o Quadro de Pessoal da 
Advocacia-Geral da União, a criação da Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo 
na AGU - GDAA, cria a Procuradoria-Geral Federal, e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º Passam a integrar o Quadro de Pessoal da Advocacia-Geral da União - AGU, os cargos de provimento efetivo, de 
nível superior, intermediário ou auxiliar, ocupados por servidores do Plano de Classificação de Cargos - PCC, instituído pela 
Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, ou planos correlatos das autarquias e fundações públicas, não integrantes de 
carreiras estruturadas, que estejam em exercício na AGU na data de publicação desta Lei. 
§ 1º Os servidores de que trata o caput poderão optar por permanecer no quadro permanente de pessoal do órgão ou entidade 
de origem, devendo fazê-lo perante a AGU, de forma irretratável, em até 30 (trinta) dias contados da publicação desta Lei. 
§ 2º (VETADO) 
Art. 2º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Apoio Técnico-Administrativo na AGU - GDAA, 
devida, exclusivamente, aos servidores pertencentes ao Quadro de Pessoal da AGU, não integrantes das carreiras jurídicas da 
Instituição. 
§ 1o A GDAA será atribuída em função do efetivo desempenho do servidor na AGU, bem como do desempenho institucional, 
na forma, critérios e procedimentos estabelecidos em ato do Advogado-Geral da União. 
§ 2o A GDAA terá como limites a seguinte pontuação, correspondendo cada ponto ao valor estabelecido no Anexo a esta Lei: 
I - máximo de 100 (cem) pontos por servidor; e 
II - mínimo de 10 (dez) pontos por servidor. 
§ 3º O limite global de pontuação mensal por nível de que dispõe a AGU para ser atribuído aos servidores corresponderá a 80 
(oitenta) vezes o número de servidores ativos por nível, que faz jus à GDAA, em exercício na AGU. 
§ 4o A avaliação de desempenho individual visa aferir o desempenho do servidor no exercício das atribuições do cargo ou 
função, com foco na contribuição individual para o alcance dos objetivos organizacionais. 
§ 5o A avaliação de desempenho institucional visa aferir o desempenho coletivo no alcance dos objetivos organizacionais, 
podendo considerar projetos e atividades prioritárias e condições especiais de trabalho, além de outras características 
específicas da AGU. 
§ 6o Enquanto não for editado o ato a que se refere o § 1º deste artigo, a GDAA corresponderá a 70 (setenta) pontos por 
servidor. 
§ 7o O servidor que não se encontre na AGU no efetivo exercício das atividades inerentes ao respectivo cargo, somente fará 
jus à GDAA, observado o disposto no § 6o: 
I - quando cedido para a Presidência ou Vice-Presidência da República, calculada com base nas mesmas regras válidas como 
se estivesse em exercício na AGU, correspondendo a avaliação institucional ao mesmo número de pontos a que faria jus na 
unidade organizacional de lotação na AGU; 
II - quando cedido para órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, se investido em cargo em comissão do Grupo 
Direção e Assessoramento Superiores – DAS, nível 4, ou equivalente, em valor correspondente a 80 (oitenta) pontos 
percentuais incidentes sobre o vencimento básico do servidor; e 
III - quando cedido para órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, se investido em cargo de Natureza Especial ou em 
comissão do Grupo DAS, níveis 6 e 5, ou equivalentes, calculada com base no limite máximo de pontos. 
Art. 3o A GDAA será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei 
Delegada no 13, de 27 de agosto de 1992, e não servirá de base de cálculo para quaisquer benefícios ou vantagens. 
Art. 4o Os servidores de que trata o art. 2o não fazem jus à percepção de qualquer outra espécie de vantagem que tenha como 
fundamento o desempenho profissional, individual, coletivo ou institucional ou a produção, e em especial à: 
I - Gratificação Temporária instituída pela Lei no 9.028, de 12 de abril de 1995; 
II - Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa instituída pela Lei no 10.404, de 9 de janeiro de 2002; 
e 
III - Gratificação de Representação de Gabinete. 
Art. 5o A GDAA integrará os proventos da aposentadoria e as pensões, de acordo com: 
I - a média aritmética dos valores recebidos nos últimos 60 (sessenta) meses; ou  
II - o valor correspondente a 10 (dez) pontos percentuais, quando atribuída por período inferior a 60 (sessenta) meses. 
Parágrafo único. Às aposentadorias e às pensões concedidas até a data de publicação desta Lei aos servidores integrantes do 
Quadro da AGU de que trata o art. 63 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, aplica-se o disposto no inciso 
II deste artigo. 
Art. 6º A aplicação do disposto nesta Lei a aposentados e pensionistas não poderá implicar redução de proventos e pensões. 
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Parágrafo único. Constatada a redução de proventos ou pensão decorrente da aplicação do disposto nesta Lei, a diferença será 
paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão 
geral da remuneração dos servidores públicos federais. 
Art. 7o Poderão continuar percebendo a Gratificação de Representação de Gabinete ou a Gratificação Temporária os demais 
servidores ou empregados em exercício na AGU na data de publicação desta Lei, não abrangidos pelo art. 1°, vedada a 
mudança de nível, ficando extintas estas quando cessar o exercício do servidor ou empregado na Instituição. 
Art. 8o Em decorrência do disposto nesta Lei, ficam extintas as Gratificações Temporárias e as Gratificações de 
Representação de Gabinete, não atribuídas a servidor ou empregado até a data de publicação desta Lei, bem como aquelas 
atribuídas aos servidores referidos no § 2° do art. 1°. 
Parágrafo único. (VETADO) 
Art. 9o É criada a Procuradoria-Geral Federal, à qual fica assegurada autonomia administrativa e financeira, vinculada à 
Advocacia-Geral da União. 
Parágrafo único. Incumbe à Advocacia-Geral da União a supervisão da Procuradoria-Geral Federal. 
Art. 10. À Procuradoria-Geral Federal compete a representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações públicas 
federais, as respectivas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de 
qualquer natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial. 
§ 1o No desempenho das atividades de consultoria e assessoramento, à Procuradoria-Geral Federal aplica-se, no que couber, o 
disposto no art. 11 da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993. 
§ 2o Integram a Procuradoria-Geral Federal as Procuradorias, Departamentos Jurídicos, Consultorias Jurídicas ou Assessorias 
Jurídicas das autarquias e fundações federais, como órgãos de execução desta, mantidas as suas atuais competências. 
§ 3o Serão mantidos, como Procuradorias Federais especializadas, os órgãos jurídicos de autarquias e fundações de âmbito 
nacional.  
§ 4o Serão instaladas Procuradorias Federais não especializadas em Brasília e nas Capitais dos Estados, às quais incumbirão a 
representação judicial e as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos das entidades de âmbito local. 
§ 5o Poderão ser instaladas Procuradorias Seccionais Federais fora das Capitais, quando o interesse público recomendar, às 
quais competirão a representação judicial de autarquias e fundações sediadas em sua área de atuação, e o assessoramento 
jurídico quanto às matérias de competência legal ou regulamentar das entidades e autoridades assessoradas. 
§ 6o As Procuradorias Federais não especializadas e as Procuradorias Seccionais Federais prestarão assessoramento jurídico a 
órgãos e autoridades de autarquias e fundações de âmbito nacional localizados em sua área de atuação, que não disponham de 
órgão descentralizado da respectiva procuradoria especializada, e farão, quando necessário, a representação judicial dessas 
entidades.  
§ 7o Quando o assessoramento jurídico de que trata o § 6o envolver matéria específica de atividade fim da entidade, que exija 
manifestação de procuradoria especializada, ou decisão de autoridade superior da entidade, o Chefe da Procuradoria Federal 
não especializada e o Procurador Seccional Federal encaminharão a matéria à correspondente Procuradoria Especializada. 
§ 8o Enquanto não instaladas as Procuradorias Federais não especializadas e as Procuradorias Seccionais Federais as suas 
competências poderão ser exercidas pelos atuais órgãos jurídicos das autarquias e fundações de âmbito local, ou por 
Procuradoria especializada da Procuradoria-Geral Federal existente na localidade, ou por Procuradoria da União, quanto à 
representação judicial e, quanto ao assessoramento jurídico, por Núcleo de Assessoramento Jurídico da Consultoria-Geral da 
União. 
§ 9o Em cada Procuradoria de autarquia ou fundação federal de âmbito nacional e nas Procuradorias Federais não 
especializadas haverá setor específico de cálculos e perícias, a ser instalado conforme a necessidade do serviço e a 
disponibilidade financeira. 
§ 10. O Advogado-Geral da União indicará, para os fins desta Lei, as autarquias e fundações de âmbito nacional. 
Art. 11. É criado, na Procuradoria-Geral Federal, o cargo de Procurador-Geral Federal, de Natureza Especial, privativo de 
Bacharel em Direito de elevado saber jurídico e reconhecida idoneidade. 
§ 1o O Procurador-Geral Federal é nomeado pelo Presidente da República, mediante indicação do Advogado-Geral da União. 
§ 2o Compete ao Procurador-Geral Federal:  
I - dirigir a Procuradoria-Geral Federal, coordenar suas atividades e orientar-lhe a atuação; 
II - exercer a representação das autarquias e fundações federais junto ao Supremo Tribunal Federal e aos Tribunais 
Superiores; 
III - sugerir ao Advogado-Geral da União medidas de caráter jurídico de interesse das autarquias e fundações federais, 
reclamadas pelo interesse público; 
IV - distribuir os cargos e lotar os Membros da Carreira nas Procuradorias-Gerais ou Departamentos Jurídicos de autarquias e 
fundações federais; 
V - disciplinar e efetivar as promoções e remoções dos Membros da Carreira de Procurador Federal; 
VI - instaurar sindicâncias e processos administrativos disciplinares contra Membros da Carreira de Procurador Federal, 
julgar os respectivos processos e aplicar as correspondentes penalidades; 
VII - ceder, ou apresentar quando requisitados, na forma da lei, Procuradores Federais; e 
VIII - editar e praticar os atos normativos ou não, inerentes a suas atribuições. 
§ 1o No desempenho de suas atribuições, o Procurador-Geral Federal pode atuar junto a qualquer juízo ou Tribunal. 
§ 2o É permitida a delegação das atribuições previstas nos incisos II e IV aos Procuradores-Gerais ou Chefes de 
Procuradorias, Departamentos, Consultorias ou Assessorias Jurídicas de autarquias e fundações federais. 
Art. 12. Os cargos, e seus ocupantes, da Carreira de Procurador Federal criada pela Medida Provisória n° 2.229-43, de 6 de 
setembro de 2001, integram quadro próprio da Procuradoria-Geral Federal. 
§ 1° Compete ao Advogado-Geral da União, relativamente à Carreira de Procurador Federal e seus Membros: 
I - disciplinar, promover e homologar os concursos públicos, de provas e títulos, de ingresso na Carreira de Procurador 
Federal; 
II - distribuir os cargos pelas três categorias da Carreira; e 
III - determinar o exercício provisório de Procurador Federal em órgãos da Advocacia-Geral da União. 
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§ 2° Até que a Procuradoria-Geral Federal disponha de orçamento próprio, a remuneração dos Membros da Carreira de 
Procurador Federal incumbe à autarquia ou fundação federal em que o servidor estiver lotado ou em exercício temporário, e à 
Advocacia-Geral da União quando em exercício temporário em órgãos desta. 
§ 3° Os dirigentes dos órgãos jurídicos da Procuradoria-Geral Federal serão nomeados por indicação do Advogado-Geral da 
União. 
§ 4° O Presidente da República poderá delegar ao Advogado-Geral da União competência para prover, nos termos da lei, os 
cargos, efetivos e em comissão, da Procuradoria-Geral Federal. 
§ 5° São criados na Procuradoria-Geral Federal 1 (um) cargo de Subprocurador-Geral Federal, DAS 101.6, 1 (um) de 
Adjunto de Consultoria, e 1 (um) de Contencioso, DAS 102.5, 1 (um) de Chefe de Gabinete do Procurador-Geral Federal, 
DAS 101.4. 
Art. 13. A Advocacia-Geral da União dará o apoio técnico, financeiro e administrativo à Procuradoria-Geral Federal na sua 
fase de implantação. 
Art. 14. O Advogado-Geral da União editará os atos necessários dispondo sobre a competência, a estrutura e o 
funcionamento da Procuradoria-Geral Federal, bem como sobre as atribuições de seus titulares e demais integrantes. 
Parágrafo único. A representação judicial exercida pela Advocacia-Geral da União na forma dos arts. 11-A e 11-B da Lei no 
9.028, de 12 de abril de 1993, acrescentados pela Medida Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, poderá ser 
gradualmente assumida pela Procuradoria-Geral Federal, conforme ato do Advogado-Geral da União, observado o disposto 
no § 8o do art. 10. 
Art. 15. O disposto nos arts. 10 e 11 não se aplica à Procuradoria-Geral do Banco Central do Brasil. 
Art. 16. (VETADO) 
Art. 17. É criado o cargo de Diretor do Centro de Estudos da Advocacia-Geral da União, DAS 101.5. 
§ 1° São transformados em cargos de Coordenador-Geral os cargos de Procurador Seccional da União das Procuradorias 
Seccionais desativadas. 
§ 2° São transformados em cargos de Subprocurador Regional da União os cargos de Procurador-Chefe das Procuradorias da 
União que vierem a ser desativadas em decorrência da aplicação do art. 3o da Lei no 9.028, de 12 de abril de 1995. 
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 19. Revogam-se o art. 8o-A e o § 7o do art. 17 da Lei no 9.028, de 12 de abril de 1995, acrescentados pela Medida 
Provisória no 2.180-35, de 24 de agosto de 2001. 
Brasília, 2 de julho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Guilherme Gomes Dias 
José Bonifácio Borges de Andrada 
ANEXO 
TABELA DE VALOR DOS PONTOS DA GDAA 

NÍVEL DO CARGO VALOR DO PONTO (EM R$) 
SUPERIOR 11,50 

INTERMEDIÁRIO 6,09 
AUXILIAR 3,35 

 
2. LEI Nº 10.482, DE 3 DE JULHO DE 2002 (DOU 04.07.2002, Seção 1, p. 1). Dispõe sobre os depósitos judiciais e 
extrajudiciais de tributos, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º Os depósitos judiciais e extrajudiciais de valores referentes a processos litigiosos ou administrativos em que a Fazenda 
dos Estados ou do Distrito Federal seja parte, efetuados no período de 1º de janeiro de 2001 à véspera da publicação desta 
Lei, inclusive os valores relativos a tributos inscritos em dívida ativa e respectivos acessórios, poderão ser repassados pela 
instituição financeira depositária à conta única de cada Estado ou do Distrito Federal, até o limite de cinqüenta por cento dos 
depósitos existentes na data de publicação desta Lei, na instituição financeira que efetuar o repasse. 
Art. 2º Os depósitos judiciais e extrajudiciais, em dinheiro, referentes a tributos de competência dos Estados e do Distrito 
Federal serão efetuados, a partir da data da publicação desta Lei, em estabelecimento oficial dos mencionados entes 
federativos ou, na sua ausência, em instituição financeira oficial da União e repassados à conta única de cada Estado ou do 
Distrito Federal, até o limite de cinqüenta por cento dos depósitos de natureza tributária existentes em favor de cada Estado 
ou do Distrito Federal, na instituição financeira que efetuar o repasse. 
Art. 3º Os Estados e o Distrito Federal constituirão fundo de reserva, a ser mantido na instituição financeira que tiver 
repassado os recursos de que tratam os arts. 1º e 2º. 
§ 1º O fundo de reserva deverá conter, no mínimo, cumulativamente: 
I - vinte por cento dos recursos repassados nos termos do art. 1º; 
II - vinte por cento dos recursos repassados nos termos do art. 2º ou, a partir do primeiro ano da publicação desta Lei, 
montante correspondente aos vinte maiores depósitos de que trata o mesmo artigo, prevalecendo o que for maior. 
§ 2º O fundo de reserva terá remuneração de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e 
Custódia (Selic) para títulos federais. 
§ 3º O fundo de reserva será recomposto pelo Estado ou Distrito Federal, em até vinte e quatro horas, após comunicação da 
instituição financeira, sempre que o seu saldo estiver abaixo dos limites estabelecidos no § 1º deste artigo, ou reduzido 
sempre que estiver acima dos mesmos limites em decorrência do disposto no art. 5º. 
Art. 4º Os recursos repassados aos Estados e ao Distrito Federal na forma desta Lei serão aplicados exclusivamente no 
pagamento de precatórios judiciais relativos a créditos de natureza alimentar. 
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Art. 5º Mediante ordem judicial ou, no caso de depósito extrajudicial, da autoridade administrativa competente, o valor do 
depósito, acrescido da remuneração que lhe foi originalmente atribuída, será, depois de encerrado o processo litigioso ou 
administrativo: 
I - colocado à disposição do depositante pela instituição financeira responsável, que poderá debitar o fundo de reserva em 
quantia correspondente, avisando ao Estado ou ao Distrito Federal, para que o recomponha na forma do § 3º do art. 3º; 
II - transformado em pagamento definitivo, total ou parcial, proporcionalmente à exigência do correspondente tributo, 
inclusive seus acessórios, quando se tratar de decisão favorável ao Estado ou ao Distrito Federal. 
Parágrafo único. Quando os recursos a serem liberados forem superiores ao saldo do fundo de reserva, o Estado ou o Distrito 
Federal deverá restituir à instituição financeira o valor excedente, no prazo máximo de vinte e quatro horas, observado o 
disposto no art. 3º. 
Art. 6º Os Estados e o Distrito Federal estabelecerão regras de procedimentos inclusive orçamentários, para a execução desta 
Lei. 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 3 de julho de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 
 
3. LEI Nº 10.483, DE 3 DE JULHO DE 2002 (DOU 04.07.2002, Seção 1, pp. 1-3). Dispõe sobre a estruturação da 
Carreira da Seguridade Social e do Trabalho no âmbito da Administração Pública Federal, e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º Fica estruturada a Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, no âmbito da Administração Pública Federal, 
composta dos cargos efetivos regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que não estejam organizados em 
carreiras, integrantes dos Quadros de Pessoal dos Ministérios da Saúde, da Previdência e Assistência Social e do Trabalho e 
Emprego, e da Fundação Nacional da Saúde - Funasa, enquadrando-se os servidores ativos, aposentados e pensionistas de 
acordo com as respectivas denominações, atribuições, requisitos de formação profissional e posição relativa na tabela de 
vencimentos, conforme o constante do Anexo I. 
§ 1º Na aplicação do disposto neste artigo, não poderá ocorrer mudança de nível. 
§ 2º O enquadramento de que trata este artigo dar-se-á automaticamente, salvo manifestação irretratável do servidor, a ser 
formalizada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da vigência desta Lei. 
§ 3º Os servidores ocupantes dos cargos a que se refere o caput que não optarem na forma do art. 2º, bem como os demais 
cargos que não integrarem a Carreira da Seguridade Social e do Trabalho comporão quadro suplementar em extinção. 
§ 4º O posicionamento dos inativos na tabela remuneratória será referenciado à situação em que se encontravam no momento 
de passagem para a inatividade. 
Art. 2º O desenvolvimento do servidor na Carreira da Seguridade Social e do Trabalho ocorrerá mediante progressão 
funcional e promoção. 
§ 1º Para os efeitos desta Lei, progressão funcional é a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente 
superior dentro de uma mesma classe, e promoção, a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro 
da classe imediatamente superior. 
§ 2º A progressão funcional e a promoção observarão os requisitos e as condições a serem fixados em regulamento, devendo 
levar em consideração os resultados da avaliação de desempenho do servidor. 
Art. 3º O vencimento básico dos cargos que integram a Carreira da Seguridade Social e do Trabalho é o constante dos 
Anexos II e III, conforme o período considerado. 
Parágrafo único. Fica mantida para os integrantes da Carreira da Seguridade Social e do Trabalho a jornada semanal de 
trabalho dos cargos originários, conforme estabelecida na legislação vigente em 31 de março de 2002. 
Art. 4º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social e do Trabalho - GDASST, devida 
aos integrantes da Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, a partir de 1º de abril de 2002. 
Art. 5º A GDASST terá como limites: 
I - máximo, 100 (cem) pontos por servidor; e 
II - mínimo, 10 (dez) pontos por servidor, correspondendo cada ponto aos valores estabelecidos nos Anexos IV e V, 
conforme o período considerado. 
§ 1º O limite global de pontuação mensal por nível de que dispõe o Ministério da Saúde, o Ministério da Previdência e 
Assistência Social, o Ministério do Trabalho e Emprego e a Funasa, para ser atribuído aos servidores de seus Quadros de 
Pessoal corresponderá a 80 (oitenta) vezes o número de servidores ativos por nível, que faz jus à GDASST, em exercício no 
órgão ou na entidade. 
§ 2º A distribuição dos pontos e a pontuação atribuída a cada servidor observarão o desempenho institucional e coletivo dos 
servidores. 
§ 3º A avaliação de desempenho institucional visa a aferir o desempenho no alcance dos objetivos organizacionais, podendo 
considerar projetos e atividades prioritárias e condições especiais de trabalho, além de outras características específicas do 
órgão ou da entidade. 
§ 4º A avaliação de desempenho coletivo visa a aferir o desempenho do conjunto de servidores de uma unidade, no exercício 
das atribuições do cargo ou da função, com foco na contribuição do grupo para o alcance dos objetivos organizacionais. 
§ 5º As avaliações de desempenho, referidas nos §§ 3º e 4odeste artigo, serão utilizadas, exclusivamente, para fins de 
progressão e promoção na Carreira da Seguridade Social e do Trabalho e de pagamento da GDASST. 
Art. 6º Ato do Poder Executivo disporá sobre os critérios gerais a serem observados para a realização das avaliações de 
desempenho institucional e coletivo e de atribuição da GDASST, inclusive na hipótese de ocupação de cargos e funções 
comissionadas. 
Parágrafo único. Os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho institucional e coletivo e de atribuição 
da GDASST serão estabelecidos em ato do titular do órgão ou da entidade, observada a legislação vigente. 
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Art. 7º A GDASST será paga em conjunto, de forma não cumulativa, com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei 
Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992, e não servirá de base de cálculo para quaisquer outros benefícios ou vantagens. 
Parágrafo único. A partir da vigência desta Lei, o acréscimo de 40 (quarenta) pontos percentuais à Gratificação de Atividade 
referida no caput, de que trata o art. 3º da Lei nº 8.538, de 21 de dezembro de 1992, devido aos servidores ocupantes de 
cargos efetivos de nível superior da Funasa, que não estejam organizados em carreiras, quando observado o regime de 
dedicação exclusiva, fica transformado em vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização 
decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. 
Art. 8º A GDASST integrará os proventos da aposentadoria e as pensões, de acordo com: 
I - a média dos valores recebidos nos últimos 60 (sessenta) meses; ou 
II - o valor correspondente a 10 (dez) pontos, quando percebida por período inferior a 60 (sessenta) meses. 
Parágrafo único. Às aposentadorias e às pensões existentes quando da vigência desta Lei aplica-se o disposto no inciso II 
deste artigo. 
Art. 9º A aplicação do disposto nesta Lei a aposentados e pensionistas não poderá implicar redução de proventos e pensões. 
Parágrafo único. Constatada a redução de proventos ou pensão decorrente da aplicação do disposto nesta Lei, a diferença será 
paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão 
geral da remuneração dos servidores públicos federais. 
Art. 10. Na hipótese de redução de remuneração de servidor, decorrente da aplicação do disposto nesta Lei, a diferença será 
paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, a ser absorvida por ocasião da reorganização ou reestruturação 
da Carreira ou de sua tabela remuneratória ou da concessão de adicionais ou gratificações que tenham como beneficiários 
exclusivos os integrantes da Carreira. 
Art. 11. Até 31 de maio de 2002 e até que seja editado o ato referido no art. 6º, a GDASST será paga aos servidores 
ocupantes de cargos efetivos ou cargos e funções comissionadas e de confiança, que a ela fazem jus, nos valores 
correspondentes a 40 (quarenta) pontos por servidor. 
Art. 12. A avaliação de desempenho coletivo que resulte em pontuação inferior a 50 (cinqüenta) pontos em 2 (duas) 
avaliações consecutivas torna obrigatória a implementação de processo de capacitação para os servidores, de 
responsabilidade da unidade de exercício. 
Art. 13. No período entre 1º de junho e 31 de dezembro de 2002 e até que sejam regulamentadas e efetivadas as avaliações 
que considerem as condições específicas de exercício profissional, a GDASST será paga em valor correspondente a 60 
(sessenta) pontos aos servidores alcançados pelo art. 1º postos à disposição dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
Municípios, conforme disposto no art. 20 da Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 1991. 
Art. 14. Os servidores de que trata o art. 1º que vierem a ser redistribuídos para outros órgãos ou entidades da Administração 
Pública Federal ou neles colocados em exercício perceberão, a partir da redistribuição ou do novo exercício, a título de 
GDASST o valor correspondente a 60 (sessenta) pontos. 
Art. 15. Em decorrência do disposto no art. 4º, os servidores abrangidos por esta Lei deixam de fazer jus, a partir de sua 
vigência, à Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA, de que trata a Lei nº 10.404, de 9 
de janeiro de 2002. 
Art. 16. Sobre os valores das tabelas constantes dos Anexos II, III, IV e V desta Lei incidirá qualquer índice concedido a 
título de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais entre 1º de abril de 2002 e 1º de julho de 2003. 
Art. 17. Os cargos integrantes da Carreira da Seguridade Social e do Trabalho serão extintos quando vagos. 
Art. 18. As despesas resultantes da execução desta Lei correrão à conta de dotação orçamentária da União. 
Art. 19. As disposições desta Lei não se aplicam aos servidores agregados de que trata a Lei nº 1.741, de 22 de novembro de 
1952. 
Art. 20. Fica reaberto por 30 (trinta) dias a partir da vigência desta Lei, o prazo de opção de que trata o § 2º do art. 1º da Lei 
nº 10.355, de 26 de dezembro de 2001, aos servidores do Instituto Nacional de Seguro Social ativos, inativos e pensionistas 
que não tenham exercido o referido direito no prazo originalmente previsto. 
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de abril de 2002. 
Brasília, 3 de julho de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Guilherme Gomes Dias 
José Cechin 
 
4. LEI Nº 10.485, DE 3 DE JULHO DE 2002 (DOU 04.07.2002, Seção 1, p. 4). Dispõe sobre a incidência das 
contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) 
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), nas hipóteses que menciona, e dá outras 
providências. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras dos produtos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00, 
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05 e 87.06, da Tabela de Incidência do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto nº 4.070, de 28 de dezembro de 2001, relativamente à 
receita bruta decorrente da venda desses produtos, ficam sujeitas ao pagamento das contribuições para os Programas de 
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) às alíquotas de 1,47% (um inteiro e quarenta e sete centésimos por cento) e 6,79% (seis inteiros e 
setenta e nove centésimos por cento), respectivamente. 
§ 1º O disposto no caput, relativamente aos produtos classificados no Capítulo 84 da TIPI, aplica-se, exclusivamente, aos 
produtos autopropulsados. 
§ 2º A base de cálculo das contribuições de que trata este artigo fica reduzida: 
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I - em 30,2% (trinta inteiros e dois décimos por cento), no caso da venda de caminhões chassi com carga útil igual ou 
superior a 1.800 kg e caminhão monobloco com carga útil igual ou superior a 1.500 kg, classificados na posição 87.04 da 
TIPI, observadas as especificações estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal; 
II - em 48,1% (quarenta e oito inteiros e um décimo por cento), no caso de venda de produtos classificados nos seguintes 
códigos da TIPI: 84.29, 8432.40.00, 8432.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 8702.10.00 Ex 02, 
8702.90.90 Ex 02, 8704.10.00, 87.05 e 8706.00.10 Ex 01 (somente os destinados aos produtos classificados nos Ex 02 dos 
códigos 8702.10.00 e 8702.90.90). 
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, às pessoas jurídicas a que se refere o art. 17, § 5º, da Medida Provisória nº 
2.189-49, de 23 de agosto de 2001. 
Art. 2º Poderão ser excluídos da base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep, da Cofins e do IPI os valores recebidos 
pelo fabricante ou importador nas vendas diretas ao consumidor final dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 
da TIPI, por conta e ordem dos concessionários de que trata a Lei nº 6.729, de 28 de novembro de 1979, a estes devidos pela 
intermediação ou entrega dos veículos, e o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações - ICMS incidente sobre esses 
valores, nos termos estabelecidos nos respectivos contratos de concessão. 
§ 1º Não serão objeto da exclusão prevista no caput os valores referidos nos incisos I e II do § 2º do art. 1º. 
§ 2º Os valores referidos no caput: 
I - não poderão exceder a 9% (nove por cento) do valor total da operação; 
II - serão tributados, para fins de incidência das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, à alíquota de 0% (zero por cento) 
pelos referidos concessionários. 
Art. 3º Fica reduzida a 0% (zero por cento) a alíquota das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins relativamente à receita 
bruta da venda: 
I - dos produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei; 
II - dos produtos referidos no art. 1º, auferida por comerciantes atacadistas e varejistas, exceto as pessoas jurídicas a que se 
refere o art. 17, § 5º, da Medida Provisória nº 2.189-49, de 23 de agosto de 2001. 
Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado, mediante decreto, a alterar a relação de produtos discriminados nesta 
Lei, em decorrência de modificações na codificação da TIPI. 
Art. 4º O art. 5º da Lei nº 9.826, de 23 de agosto de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 5º Os componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças dos produtos autopropulsados classificados nas 
posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01 a 87.06 e 87.11, da TIPI, sairão com suspensão do IPI do estabelecimento industrial. 
§ 1º Os componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes e peças, referidos no caput, de origem estrangeira, serão 
desembaraçados com suspensão do IPI quando importados diretamente por estabelecimento industrial. 
§ 2º A suspensão de que trata este artigo é condicionada a que o produto, inclusive importado, seja destinado a emprego, pelo 
estabelecimento industrial adquirente: 
I - na produção de componentes, chassis, carroçarias, acessórios, partes ou peças dos produtos autopropulsados; 
II - na montagem dos produtos autopropulsados classificados nas posições 84.29, 84.32, 84.33, 87.01, 87.02, 87.03, 87.05, 
87.06 e 87.11, e nos códigos 8704.10.00, 8704.2 e 8704.3, da TIPI. 
§ 3º A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos créditos do IPI pelo respectivo estabelecimento 
industrial. 
§ 4º Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no caput deverá constar a expressão 'Saída com suspensão do IPI' com a 
especificação do dispositivo legal correspondente, vedado o registro do imposto nas referidas notas. 
§ 5º Na hipótese de destinação dos produtos adquiridos ou importados com suspensão do IPI, distinta da prevista no § 2º 
deste artigo, a saída dos mesmos do estabelecimento industrial adquirente ou importador darse-á com a incidência do 
imposto. 
§ 6º O disposto neste artigo aplica-se, também, a estabelecimento filial ou a pessoa jurídica controlada de pessoas jurídicas 
fabricantes ou de suas controladoras, que opere na comercialização dos produtos referidos no caput e de suas partes, peças e 
componentes para reposição, adquiridos no mercado interno, recebidos em transferência de estabelecimento industrial, ou 
importados." (NR) 
Parágrafo único. O disposto no inciso I do § 2odo art. 5º da Lei nº 9.826, de 23 de agosto de 1999, com a redação alterada por 
este artigo, alcança, exclusivamente, os produtos destinados a emprego na produção dos produtos autopropulsados 
relacionados nos Anexos I e II desta Lei. 
Art. 5º As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras dos produtos classificados nas posições 40.11 (pneus novos de 
borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da TIPI, relativamente às vendas que fizerem, ficam sujeitas ao pagamento 
das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins às alíquotas de 1,43% (um inteiro e quarenta e três centésimos por cento) e 
6,6% (seis inteiros e seis décimos por cento), respectivamente. 
Parágrafo único. Fica reduzida a 0% (zero por cento) a alíquota das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, relativamente 
à receita bruta da venda dos produtos referidos no caput, auferida por comerciantes atacadistas e varejistas. 
Art. 6º O disposto nesta Lei não se aplica a produtos usados. 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do quarto mês 
subseqüente ao de sua publicação. 
Brasília, 3 de julho de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 
José Sechin 
 
5. LEI No 10.493, DE 8 DE JULHO DE 2002 (DOU 09.07.2002, Seção 1, pp. 3-6). Abre ao Orçamento Fiscal da União 
crédito especial no valor global de R$ 3.474.618,00, em favor do Tribunal de Contas da União, da Justiça Eleitoral e 
da Justiça do Trabalho, para os fins que especifica. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

http://legislacao.planalto.gov.br/Legislacao.nsf/Viw_Editar/4CD546?OpenDocument&HIGHLIGHT=0,
http://legislacao.planalto.gov.br/Legislacao.nsf/Viw_Editar/4CD546?OpenDocument&HIGHLIGHT=0,
http://legislacao.planalto.gov.br/Legislacao.nsf/Viw_Editar/4CD546?OpenDocument&HIGHLIGHT=0,
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n° 10.407, de 10 de janeiro de 2002), em favor do Tribunal de Contas 
da União, da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, crédito especial no valor global de R$ 3.474.618,00 (três milhões, 
quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e dezoito reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei. 
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1o decorrerão de: 
I - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 3.374.618,00 (três milhões, trezentos e setenta e quatro mil, 
seiscentos e dezoito reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei; e 
II - incorporação de recursos oriundos de operação de crédito externa, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 8 de julho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Guilherme Gomes Dias 
 
6. LEI No 10.506, DE 9 DE JULHO DE 2002 (DOU 10.07.2002, Seção 1, p. 1). Altera o art. 16 da Lei no 8.935, de 18 de 
novembro de 1994, que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o O caput do art. 16 da Lei no 8.935, de 18 de novembro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 16. As vagas serão preenchidas alternadamente, duas terças partes por concurso público de provas e títulos e uma terça 
parte por meio de remoção, mediante concurso de títulos, não se permitindo que qualquer serventia notarial ou de registro 
fique vaga, sem abertura de concurso de provimento inicial ou de remoção, por mais de seis meses. 
..............................................................." (NR) 
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 9 de julho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Miguel Reale Júnior 
 
7. LEI No 10.507, DE 10 DE JULHO DE 2002 (DOU 11.07.2002, Seção 1, p. 1). Cria a Profissão de Agente 
Comunitário de Saúde e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o Fica criada a profissão de Agente Comunitário de Saúde, nos termos desta Lei. 
Parágrafo único. O exercício da profissão de Agente Comunitário de Saúde dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS. 
Art. 2o A profissão de Agente Comunitário de Saúde caracteriza-se pelo exercício de atividade de prevenção de doenças e 
promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade 
com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor local deste. 
Art. 3o O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da profissão: 
I - residir na área da comunidade em que atuar; 
II - haver concluído com aproveitamento curso de qualificação básica para a formação de Agente Comunitário de Saúde; 
III - haver concluído o ensino fundamental. 
§ 1o Os que na data de publicação desta Lei exerçam atividades próprias de Agente Comunitário de Saúde, na forma do art. 
2o, ficam dispensados do requisito a que se refere o inciso III deste artigo, sem prejuízo do disposto no § 2o. 
§ 2o Caberá ao Ministério da Saúde estabelecer o conteúdo programático do curso de que trata o inciso II deste artigo, bem 
como dos módulos necessários à adaptação da formação curricular dos Agentes mencionados no § 1o. 
Art. 4o O Agente Comunitário de Saúde prestará os seus serviços ao gestor local do SUS, mediante vínculo direto ou indireto. 
Parágrafo único. Caberá ao Ministério da Saúde a regulamentação dos serviços de que trata o caput. 
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica ao trabalho voluntário. 
Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 10 de julho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Barjas Negri 
Paulo Jobim Filho 
Guilherme Gomes Dias 
 
8. LEI No 10.508, DE 10 DE JULHO DE 2002 (DOU 11.07.2002, Seção 1, p. 1). Altera o inciso I do art. 2o da Lei no 
7.394, de 29 de outubro de 1985. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o O inciso I do art. 2o da Lei no 7.394, de 29 de outubro de 1985, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 2o ....................................... 
I – ser portador de certificado de conclusão do ensino médio e possuir formação profissional mínima de nível técnico em 
Radiologia; 
..................................................." (NR) 
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 10 de julho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Paulo Renato Souza 
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9. LEI No 10.512, DE 11 DE JULHO DE 2002 (DOU 12.07.2002, Seção 1, pp. 1-13). Abre aos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de R$ 20.571.084,00, em favor de diversos Órgãos do 
Poder Judiciário e do Ministério Público da União, para reforço de dotações constantes do orçamento vigente. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei n° 10.407, de 10 de janeiro de 2002), em 
favor de diversos Órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor global de R$ 
20.571.084,00 (vinte milhões, quinhentos e setenta e um mil, oitenta e quatro reais), para atender à programação constante do 
Anexo I desta Lei. 
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1o decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, 
conforme indicado no Anexo II desta Lei.  
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 11 de julho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Guilherme Gomes Dias 
 
10. LEI No 10.514, DE 11 DE JULHO DE 2002 (DOU 12.07.2002, Seção 1, pp. 16-9). Abre ao Orçamento Fiscal da 
União crédito suplementar no valor global de R$ 49.637.005,00, em favor da Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho e 
Presidência da República, para reforço de dotações constantes do orçamento vigente. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n° 10.407, de 10 de janeiro de 2002), em favor de diversas unidades 
orçamentárias da Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho e Presidência da República, crédito suplementar no valor global de R$ 
49.637.005,00 (quarenta e nove milhões, seiscentos e trinta e sete mil e cinco reais), para atender às programações constantes 
do Anexo I desta Lei. 
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão de: 
I - excesso de arrecadação de receitas não-financeiras diretamente arrecadadas, no valor de R$ 102.210,00 (cento e dois mil, 
duzentos e dez reais); e 
II - anulação parcial de dotações orçamentárias no valor total de R$ 49.534.795,00 (quarenta e nove milhões, quinhentos e 
trinta e quatro mil, setecentos e noventa e cinco reais), sendo R$ 48.672.795,00 (quarenta e oito milhões, seiscentos e setenta 
e dois mil, setecentos e noventa e cinco reais) da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo II desta Lei. 
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 11 de julho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Guilherme Gomes Dias 
 
11. LEI No 10.516, DE 11 DE JULHO DE 2002 (DOU 12.07.2002, Seção 1, p. 19). Institui a CARTEIRA NACIONAL 
DE SAÚDE DA MULHER. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o Fica instituída, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a CARTEIRA NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER. 
§ 1o (VETADO) 
§ 2o Haverá, necessariamente, campo para a identificação da unidade, profissional ou serviço da rede pública ou privada 
executor da ação registrada. 
§ 3o Será dada especial relevância à Prevenção e Controle do Câncer Ginecológico e de Mama. 
§ 4o Tomar-se-ão cuidados para que a confidencialidade de determinados procedimentos seja mantida entre profissional de 
saúde e usuária dos serviços. 
§ 5o Deverá ser desencadeada, a partir da regulamentação prevista nesta Lei, como processo pedagógico auxiliar, ampla 
campanha educativa de divulgação da carteira e das ações nela preconizadas, para que as mulheres usuárias e as pessoas 
prestadoras de serviços de saúde se mobilizem para exigência dos serviços e utilização eficaz da Carteira. 
Art. 2o Os hospitais, ambulatórios, centros e postos de saúde integrados ao Sistema Único de Saúde - SUS deverão solicitar 
de suas usuárias a apresentação da referida carteira, quando da realização de novos procedimentos e acompanhamento de 
anteriores. 
Parágrafo único. A não apresentação da Carteira não poderá, em hipótese alguma, implicar recusa de atendimento da mulher. 
Art. 3o (VETADO) 
Art. 4o As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das verbas próprias consignadas nos orçamentos 
correspondentes. 
Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 11 de julho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Barjas Negri 
 
12. LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 (DOU 18.07.2002, Seção 1, pp. 1-2; DOU 30.07.2002, Seção 1, p. 1 - 
Retificação [*]). Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, 
e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.171 13 

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por 
esta Lei. 
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 
Art. 2º (VETADO) 
§ 1º Poderá ser realizado o pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação, nos termos de 
regulamentação específica. 
§ 2º Será facultado, nos termos de regulamentos próprios da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a participação de 
bolsas de mercadorias no apoio técnico e operacional aos órgãos e entidades promotores da modalidade de pregão, 
utilizando-se de recursos de tecnologia da informação. 
§ 3º As bolsas a que se referem o § 2o deverão estar organizadas sob a forma de sociedades civis sem fins lucrativos e com a 
participação plural de corretoras que operem sistemas eletrônicos unificados de pregões. 
Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte: 
I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as exigências de 
habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com 
fixação dos prazos para fornecimento; 
II - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou 
desnecessárias, limitem a competição; 
III - dos autos do procedimento constarão a justificativa das definições referidas no inciso I deste artigo e os indispensáveis 
elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade promotora 
da licitação, dos bens ou serviços a serem licitados; e 
IV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e 
respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua 
aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor. 
§ 1º A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da 
administração, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou entidade promotora do evento. 
§ 2º No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de membro da equipe de apoio poderão ser 
desempenhadas por militares 
Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras: 
I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em diário oficial do respectivo ente federado 
ou, não existindo, em jornal de circulação local, e facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da licitação, em 
jornal de grande circulação, nos termos do regulamento de que trata o § 2o do art. 1o; 
II - do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias e horários em que poderá ser lida ou 
obtida a íntegra do edital; 
III - do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso I do art. 3o, as normas que disciplinarem o 
procedimento e a minuta do contrato, quando for o caso; 
IV - cópias do edital e do respectivo aviso serão colocadas à disposição de qualquer pessoa para consulta e divulgadas na 
forma da Lei no 9.755, de 16 de dezembro de 1998; 
V - o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não será inferior a 8 (oito) dias 
úteis; 
VI - no dia, hora e local designados, será realizada sessão pública para recebimento das propostas, devendo o interessado, ou 
seu representante, identificar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos necessários poderes para formulação de 
propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame; 
VII - aberta a sessão, os interessados ou seus representantes, apresentarão declaração dando ciência de que cumprem 
plenamente os requisitos de habilitação e entregarão os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, 
procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no 
instrumento convocatório; 
VIII - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor; 
IX - não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores 
propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos; 
X - para julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor preço, observados os prazos máximos 
para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no edital; 
XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir 
motivadamente a respeito da sua aceitabilidade; 
XII - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do invólucro contendo os 
documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições 
fixadas no edital; 
XIII - a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a 
Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o 
caso, com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e 
econômico-financeira; 
XIV - os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem do Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – Sicaf e sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, assegurado 
aos demais licitantes o direito de acesso aos dados nele constantes; 
XV - verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor; 
XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará as ofertas 
subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que 
atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor; 
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XVII - nas situações previstas nos incisos XI e XVI, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja 
obtido preço melhor; 
XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando 
lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
XIX - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
XX - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do 
objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor; 
XXI - decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor; 
XXII - homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato no prazo 
definido em edital; e 
XXIII - se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á 
o disposto no inciso XVI. 
Art. 5º É vedada a exigência de: 
I - garantia de proposta; 
II - aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no certame; e 
III - pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de 
sua reprodução gráfica, e aos custos de utilização de recursos de tecnologia da informação, quando for o caso. 
Art. 6º O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se outro não estiver fixado no edital. 
Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos 
sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais. 
Art. 8º Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados no processo 
respectivo, com vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle, nos termos do regulamento previsto no § 2o 
do art. 1o 
Art. 9º Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as normas da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 
Art. 10. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória no 2.182-18, de 23 de agosto de 2001. 
Art. 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, quando efetuadas pelo sistema de registro de preços previsto no art. 15 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 
poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento específico. 
Art. 12. A Lei no 10.191, de 14 de fevereiro de 2001, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo: 
“Art. 2-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão adotar, nas licitações de registro de preços 
destinadas à aquisição de bens e serviços comuns da área da saúde, a modalidade do pregão, inclusive por meio eletrônico, 
observando-se o seguinte: 
I - são considerados bens e serviços comuns da área da saúde, aqueles necessários ao atendimento dos órgãos que integram o 
Sistema Único de Saúde, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por meio 
de especificações usuais do mercado. 
II - quando o quantitativo total estimado para a contratação ou fornecimento não puder ser atendido pelo licitante vencedor, 
admitir-se-á a convocação de tantos licitantes quantos forem necessários para o atingimento da totalidade do quantitativo, 
respeitada a ordem de classificação, desde que os referidos licitantes aceitem praticar o mesmo preço da proposta vencedora. 
III - na impossibilidade do atendimento ao disposto no inciso II, excepcionalmente, poderão ser registrados outros preços 
diferentes da proposta vencedora, desde que se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, devidamente 
justificada e comprovada a vantagem, e que as ofertas sejam em valor inferior ao limite máximo admitido.” 
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 17 de julho de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 
Guilherme Gomes Dias 
[*] RETIFICAÇÃO solicitada pelo Senado Federal, através da Mensagem nº 110(CN), de 25.07.2002: 
Na publicação feita no Diário Oficial da União nº 137, Seção 1, de 18 de julho de 2002, na página 2: 
no inciso I do art. 4º: 
Onde se lê: “nos termos do regulamento de que trata o § 2º do art. 1º.”, 
Leia-se: “nos termos do regulamento de que trata o art. 2º.”; 
e no art. 8º: 
Onde se lê: “nos termos do regulamento previsto no § 2º do art. 1º.”, 
Leia-se: “nos termos do regulamento previsto no art. 2º.” 
 
13. LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002 (DOU 22.07.2002, Seção 1, pp. 1-4). Dispõe sobre o Cadastro 
Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o O Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) passa a ser regulado por esta Lei. 
Art. 2o O Cadin conterá relação das pessoas físicas e jurídicas que: 
I - sejam responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e não pagas, para com órgãos e entidades da Administração 
Pública Federal, direta e indireta; 
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II - estejam com a inscrição nos cadastros indicados, do Ministério da Fazenda, em uma das seguintes situações: 
a) suspensa ou cancelada no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 
b) declarada inapta perante o Cadastro Geral de Contribuintes – CGC. 
§ 1o Os órgãos e as entidades a que se refere o inciso I procederão, segundo normas próprias e sob sua exclusiva 
responsabilidade, às inclusões no Cadin, de pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem nas hipóteses previstas neste artigo. 
§ 2o A inclusão no Cadin far-se-á 75 (setenta e cinco) dias após a comunicação ao devedor da existência do débito passível de 
inscrição naquele Cadastro, fornecendo-se todas as informações pertinentes ao débito. 
§ 3o Tratando-se de comunicação expedida por via postal ou telegráfica, para o endereço indicado no instrumento que deu 
origem ao débito, considerar-se-á entregue após 15 (quinze) dias da respectiva expedição. 
§ 4o A notificação expedida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dando 
conhecimento ao devedor da existência do débito ou da sua inscrição em Dívida Ativa atenderá ao disposto no § 2o. 
§ 5o Comprovado ter sido regularizada a situação que deu causa à inclusão no Cadin, o órgão ou a entidade responsável pelo 
registro procederá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, à respectiva baixa. 
§ 6o Na impossibilidade de a baixa ser efetuada no prazo indicado no § 5o, o órgão ou a entidade credora fornecerá a certidão 
de regularidade do débito, caso não haja outros pendentes de regularização. 
§ 7o A inclusão no Cadin sem a expedição da comunicação ou da notificação de que tratam os §§ 2o e 4o, ou a não exclusão, 
nas condições e no prazo previstos no § 5o, sujeitará o responsável às penalidades cominadas pela Lei no 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, e pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho). 
§ 8o O disposto neste artigo não se aplica aos débitos referentes a preços de serviços públicos ou a operações financeiras que 
não envolvam recursos orçamentários. 
Art. 3o As informações fornecidas pelos órgãos e entidades integrantes do Cadin serão centralizadas no Sistema de 
Informações do Banco Central do Brasil – Sisbacen, cabendo à Secretaria do Tesouro Nacional expedir orientações de 
natureza normativa, inclusive quanto ao disciplinamento das respectivas inclusões e exclusões. 
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas incluídas no Cadin terão acesso às informações a elas referentes, diretamente 
junto ao órgão ou entidade responsável pelo registro, ou, mediante autorização, por intermédio de qualquer outro órgão ou 
entidade integrante do Cadin 
Art. 4o A inexistência de registro no Cadin não implica reconhecimento de regularidade de situação, nem elide a apresentação 
dos documentos exigidos em lei, decreto ou demais atos normativos. 
§ 1o No caso de operações de crédito contratadas por instituições financeiras, no âmbito de programas oficiais de apoio à 
microempresa e empresa de pequeno porte, ficam as mutuárias, no caso de não estarem inscritas no Cadin, dispensadas da 
apresentação, inclusive aos cartórios, quando do registro dos instrumentos de crédito e respectivas garantias, de quaisquer 
certidões exigidas em lei, decreto ou demais atos normativos, comprobatórias da quitação de quaisquer tributos e 
contribuições federais. 
§ 2o O disposto no § 1o aplica-se também aos mini e pequenos produtores rurais e aos agricultores familiares. 
Art. 5o O Cadin conterá as seguintes informações: 
I - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC ou no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, do 
responsável pelas obrigações de que trata o art. 2o, inciso I; 
II - nome e outros dados identificadores das pessoas jurídicas ou físicas que estejam na situação prevista no art. 2o, inciso II, 
inclusive a indicação do número da inscrição suspensa ou cancelada; 
III - nome e número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC, endereço e telefone do respectivo credor ou do 
órgão responsável pela inclusão; 
IV - data do registro. 
Parágrafo único. Cada órgão ou entidade a que se refere o inciso I do art. 2o manterá, sob sua responsabilidade, cadastro 
contendo informações detalhadas sobre as operações ou situações que tenham registrado no Cadin, inclusive para atender ao 
que dispõe o parágrafo único do art. 3o. 
Art. 6o É obrigatória a consulta prévia ao Cadin, pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, 
para: 
I - realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos; 
II - concessão de incentivos fiscais e financeiros; 
III - celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos 
públicos, e respectivos aditamentos. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica: 
I - à concessão de auxílios a Municípios atingidos por calamidade pública reconhecida pelo Governo Federal; 
II - às operações destinadas à composição e regularização dos créditos e obrigações objeto de registro no Cadin, sem 
desembolso de recursos por parte do órgão ou entidade credora; 
III - às operações relativas ao crédito educativo e ao penhor civil de bens de uso pessoal ou doméstico. 
Art. 7o Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove que: 
I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia 
idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei; 
II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos termos da lei. 
Art. 8o A não-observância do disposto no § 1o do art. 2o e nos arts. 6o e 7o desta Lei sujeita os responsáveis às sanções da Lei 
no 8.112, de 1990, e do Decreto-Lei no 5.452, de 1943. 
Art. 9o Fica suspensa, até 31 de dezembro de 1999, a aplicação do disposto no caput do art. 22, e no seu § 2o, do Decreto-Lei 
no 147, de 3 de fevereiro de 1967, na redação que lhes deram o art. 4o do Decreto-Lei no 1.687, de 18 de julho de 1979, e o 
art. 10 do Decreto-Lei no 2.163, de 19 de setembro de 1984. 
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda estabelecerá cronograma, prioridades e condições para a remessa, às 
unidades da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis de inscrição em Dívida Ativa da União e 
cobrança judicial. 
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Art. 10. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional poderão ser parcelados em até 30 (trinta) parcelas 
mensais, a exclusivo critério da autoridade fazendária, na forma e condições previstas nesta Lei.  
Parágrafo único. O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar, com ou sem o estabelecimento de alçadas de valor, a 
competência para autorizar o parcelamento. 
Art. 11. Ao formular o pedido de parcelamento, o devedor deverá comprovar o recolhimento de valor correspondente à 
primeira parcela, conforme o montante do débito e o prazo solicitado. 
§ 1o Observados os limites e as condições estabelecidos em portaria do Ministro de Estado da Fazenda, em se tratando de 
débitos inscritos em Dívida Ativa, a concessão do parcelamento fica condicionada à apresentação, pelo devedor, de garantia 
real ou fidejussória, inclusive fiança bancária, idônea e suficiente para o pagamento do débito, exceto quando se tratar de 
microempresas e empresas de pequeno porte optantes pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples, de que trata a Lei no 9.317, de 5 de dezembro 
de 1996. 
§ 2o Enquanto não deferido o pedido, o devedor fica obrigado a recolher, a cada mês, como antecipação, valor correspondente 
a uma parcela. 
§ 3o O não-cumprimento do disposto neste artigo implicará o indeferimento do pedido. 
§ 4o Considerar-se-á automaticamente deferido o parcelamento, em caso de não manifestação da autoridade fazendária no 
prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da protocolização do pedido. 
§ 5o O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser 
objeto de verificação. 
§ 6o Atendendo ao princípio da economicidade, observados os termos, os limites e as condições estabelecidos em ato do 
Ministro de Estado da Fazenda, poderá ser concedido, de ofício, parcelamento simplificado, importando o pagamento da 
primeira parcela confissão irretratável da dívida e adesão ao sistema de parcelamentos de que trata esta Lei. 
§ 7o Ao parcelamento de que trata o § 6o não se aplicam as vedações estabelecidas no art. 14. 
§ 8o Descumprido o parcelamento garantido por faturamento ou rendimentos do devedor, poderá a Fazenda Nacional realizar 
a penhora preferencial destes, na execução fiscal, que consistirá em depósito mensal à ordem do Juízo, ficando o devedor 
obrigado a comprovar o valor do faturamento ou rendimentos no mês, mediante documentação hábil. 
§ 9o O parcelamento simplificado de que trata o § 6o deste artigo estende-se às contribuições e demais importâncias 
arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na forma e condições estabelecidas pelo Ministro de Estado da 
Previdência e Assistência Social. 
Art. 12. O débito objeto do parcelamento, nos termos desta Lei, será consolidado na data da concessão, deduzido o valor dos 
recolhimentos efetuados como antecipação, na forma do disposto no art. 11 e seu § 2o, e dividido pelo número de parcelas 
restantes. 
§ 1o Para os fins deste artigo, os débitos expressos em Unidade Fiscal de Referência - Ufir terão o seu valor convertido em 
moeda nacional, adotando-se, para esse fim, o valor da Ufir na data da concessão.  
§ 2o No caso de parcelamento de débito inscrito como Dívida Ativa, o devedor pagará as custas, emolumentos e demais 
encargos legais. 
§ 3o O valor mínimo de cada parcela será fixado pelo Ministro de Estado da Fazenda.  
§ 4o Mensalmente, cada órgão ou entidade publicará demonstrativo dos parcelamentos deferidos no âmbito das respectivas 
competências. 
Art. 13. O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial 
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da 
data do deferimento até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento 
estiver sendo efetuado.  
Parágrafo único. A falta de pagamento de duas prestações implicará imediata rescisão do parcelamento e, conforme o caso, a 
remessa do débito para a inscrição em Dívida Ativa da União ou o prosseguimento da execução, vedado, em qualquer caso, o 
reparcelamento. 
Art. 14. É vedada a concessão de parcelamento de débitos relativos a: 
I - Imposto de Renda Retido na Fonte ou descontado de terceiros e não recolhido ao Tesouro Nacional;  
II - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF, 
retido e não recolhido ao Tesouro Nacional;  
III - valores recebidos pelos agentes arrecadadores não recolhidos aos cofres públicos. 
Parágrafo único. É vedada, igualmente, a concessão de parcelamento de débitos enquanto não integralmente pago 
parcelamento anterior, relativo ao mesmo tributo, contribuição ou qualquer outra exação. 
Art. 15. Observados os requisitos e as condições estabelecidos nesta Lei, os parcelamentos de débitos vencidos até 31 de 
julho de 1998 poderão ser efetuados em até: 
I - 96 (noventa e seis) prestações, se solicitados até 31 de outubro de 1998; 
II - 72 (setenta e duas) prestações, se solicitados até 30 de novembro de 1998; 
III - 60 (sessenta) prestações, se solicitados até 31 de dezembro de 1998. 
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se aos débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, inscritos ou não como 
Dívida Ativa, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não 
integralmente quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento. 
§ 2o A vedação de que trata o art. 14, na hipótese a que se refere este artigo, não se aplica a entidades esportivas e entidades 
assistenciais, sem fins lucrativos. 
§ 3o Ao parcelamento previsto neste artigo, inclusive os requeridos e já concedidos, a partir de 29 de junho de 1998, aplicam-
se os juros de que trata o art. 13. 
§ 4o Constitui condição para o deferimento do pedido de parcelamento e sua manutenção a inexistência de débitos em 
situação irregular, de tributos e contribuições federais de responsabilidade do sujeito passivo, vencidos posteriormente a 31 
de dezembro de 1997. 
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§ 5o O Ministro de Estado da Fazenda fixará requisitos e condições especiais para o parcelamento previsto no caput deste 
artigo. 
Art. 16. Os débitos para com a Fazenda Nacional, decorrentes de avais e outras garantias honradas em operações externas e 
internas e os de natureza financeira transferidos à União por força da extinção de entidades públicas federais, existentes em 
30 de setembro de 1996, incluindo eventuais repactuações, poderão ser parcelados com prazo de até 72 (setenta e dois) 
meses, desde que os pedidos de parcelamento sejam protocolizados até 15 de abril de 1997, obedecidos aos requisitos e 
demais condições estabelecidos nesta Lei. 
§ 1o O saldo devedor da dívida será atualizado no primeiro dia útil de cada mês, de acordo com a variação da Taxa 
Referencial – TR, ocorrida no mês anterior, acrescida de 12% a.a. (doze por cento ao ano), mais 0,5% a.a. (cinco décimos por 
cento ao ano) sobre o saldo devedor destinado à administração do crédito pelo agente financeiro. 
§ 2o O parcelamento será formalizado, mediante a celebração de contrato de confissão, consolidação e parcelamento de 
dívida, sem implicar novação, junto ao Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente financeiro do Tesouro Nacional. 
§ 3o Os contratos de parcelamento das dívidas decorrentes de honra de aval em operações externas incluirão, 
obrigatoriamente, cláusula que autorize o bloqueio de recursos na rede bancária, à falta de pagamento de qualquer parcela, 
decorridos 30 (trinta) dias do vencimento. 
Art. 17. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 84 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995: 
"Art. 84. ......................................................... 
§ 8o O disposto neste artigo aplica-se aos demais créditos da Fazenda Nacional, cuja inscrição e cobrança como Dívida Ativa 
da União seja de competência da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional." (NR)  
Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da União, o 
ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente: 
I - à contribuição de que trata a Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no período-
base encerrado em 31 de dezembro de 1988; 
II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei no 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de veículos 
automotores e de combustível; 
III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social – Finsocial, exigida das empresas exclusivamente vendedoras de 
mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9o da Lei no 7.689, de 1988, na alíquota superior a 0,5% (cinco décimos por 
cento), conforme Leis nos 7.787, de 30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e 8.147, de 28 de dezembro de 
1990, acrescida do adicional de 0,1% (um décimo por cento) sobre os fatos geradores relativos ao exercício de 1988, nos 
termos do art. 22 do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro de 1987; 
IV - ao imposto provisório sobre a movimentação ou a transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira – 
IPMF, instituído pela Lei Complementar no 77, de 13 de julho de 1993, relativo ao ano-base 1993, e às imunidades previstas 
no art. 150, inciso VI, alíneas "a", "b", "c" e "d", da Constituição; 
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos termos do art. 10 da Lei no 2.145, de 29 de dezembro de 1953, com a 
redação da Lei no 7.690, de 15 de dezembro de 1988; 
VI - à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações; 
VII – ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando de operações de importação e exportação de mercadorias quando 
objeto de comércio de navegação de longo curso; 
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração Social exigida na forma do Decreto-Lei no 2.445, de 29 de junho 
de 1988, e do Decreto-Lei no 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que exceda o valor devido com fulcro na Lei 
Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, e alterações posteriores; 
IX - à contribuição para o financiamento da seguridade social – Cofins, nos termos do art. 7o da Lei Complementar no 70, de 
30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 1o da Lei Complementar no 85, de 15 de fevereiro de 1996. 
§ 1o Ficam cancelados os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 100,00 
(cem reais). 
§ 2o Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o 
Procurador da Fazenda Nacional, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis. 
§ 3o O disposto neste artigo não implicará restituição ex officio de quantia paga. 
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido 
interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre: 
I - matérias de que trata o art. 18; 
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça, 
sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda. 
§ 1o Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá manifestar 
expressamente o seu desinteresse em recorrer. 
§ 2o A sentença, ocorrendo a hipótese do § 1o, não se subordinará ao duplo grau de jurisdição obrigatório. 
§ 3o Encontrando-se o processo no Tribunal, poderá o relator da remessa negar-lhe seguimento, desde que, intimado o 
Procurador da Fazenda Nacional, haja manifestação de desinteresse. 
§ 4o Fica o Secretário da Receita Federal autorizado a determinar que não sejam constituídos créditos tributários relativos às 
matérias de que trata o inciso II. 
§ 5o Na hipótese de créditos tributários constituídos antes da determinação prevista no § 4o, a autoridade lançadora deverá 
rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso. 
Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa 
da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 
§ 1o Os autos de execução a que se refere este artigo serão reativados quando os valores dos débitos ultrapassarem os limites 
indicados. 
§ 2o Serão extintas as execuções que versem exclusivamente sobre honorários devidos à Fazenda Nacional de valor igual ou 
inferior a 100 Ufirs (cem Unidades Fiscais de Referência). 
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§ 3o O disposto neste artigo não se aplica às execuções relativas à contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço. 
Art. 21. Fica isento do pagamento dos honorários de sucumbência o autor da demanda de natureza tributária, proposta contra 
a União (Fazenda Nacional), que desistir da ação e renunciar ao direito sobre que ela se funda, desde que: 
I - a decisão proferida no processo de conhecimento não tenha transitado em julgado; 
II - a renúncia e o pedido de conversão dos depósitos judiciais em renda da União sejam protocolizados até 15 de setembro de 
1997. 
Art. 22. O pedido poderá ser homologado pelo juiz, pelo relator do recurso, ou pelo presidente do tribunal, ficando extinto o 
crédito tributário, até o limite dos depósitos convertidos. 
§ 1o Na hipótese de a homologação ser da competência do relator ou do presidente do tribunal, incumbirá ao autor peticionar 
ao juiz de primeiro grau que houver apreciado o feito, informando a homologação da renúncia para que este determine, de 
imediato, a conversão dos depósitos em renda da União, independentemente do retorno dos autos do processo ou da 
respectiva ação cautelar à vara de origem. 
§ 2o A petição de que trata o § 1o deverá conter o número da conta a que os depósitos estejam vinculados e virá acompanhada 
de cópia da página do órgão oficial onde tiver sido publicado o ato homologatório. 
§ 3o Com a renúncia da ação principal deverão ser extintas todas as ações cautelares a ela vinculadas, nas quais não será 
devida verba de sucumbência. 
Art. 23. O ofício para que o depositário proceda à conversão de depósito em renda deverá ser expedido no prazo máximo de 
15 (quinze) dias, contado da data do despacho judicial que acolher a petição. 
Art. 24. As pessoas jurídicas de direito público são dispensadas de autenticar as cópias reprográficas de quaisquer 
documentos que apresentem em juízo. 
Art. 25. O termo de inscrição em Dívida Ativa da União, a Certidão de Dívida Ativa dele extraída e a petição inicial em 
processo de execução fiscal poderão ser subscritos manualmente, ou por chancela mecânica ou eletrônica, observadas as 
disposições legais. 
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se, também, à inscrição em Dívida Ativa e à cobrança judicial da 
contribuição, multas e demais encargos previstos na legislação respectiva, relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço. 
Art. 26. Fica suspensa a restrição para transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios destinados à 
execução de ações sociais e ações em faixa de fronteira, em decorrência de inadimplementos objeto de registro no Cadin e no 
Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - Siafi. 
§ 1o Na transferência de recursos federais prevista no caput, ficam os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensados 
da apresentação de certidões exigidas em leis, decretos e outros atos normativos. 
§ 2o Não se aplica o disposto neste artigo aos débitos junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 
§ 3o Os débitos para com a Fazenda Nacional, vencidos até 31 de maio de 1996, não inscritos na Dívida Ativa da União, de 
responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas entidades da administração indireta, decorrentes, 
exclusivamente, de convênios celebrados com a União, poderão ser parcelados nas seguintes condições: 
II - o pedido deverá ser instruído com autorização legislativa específica, inclusive quanto à vinculação das receitas próprias 
do beneficiário ou controlador e das quotas de repartição dos tributos a que se referem os arts. 155, 156, 157, 158 e 159, 
incisos I, alíneas "a" e "c", e II, da Constituição; 
III - o débito objeto do parcelamento será consolidado na data da concessão; 
IV - o parcelamento será formalizado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional mediante a celebração de contrato de 
confissão, consolidação e parcelamento de dívida, com a interveniência do Banco do Brasil S.A., na qualidade de Agente 
Financeiro do Tesouro Nacional, nos termos de convênio a ser celebrado com a União; 
V - o vencimento da primeira prestação será 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato de parcelamento; 
VI - o pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de dívida, mas a exatidão do valor dele constante poderá ser 
objeto de verificação. 
§ 4o Aos contratos celebrados nas condições estabelecidas no § 3o aplica-se o disposto no art. 13 desta Lei. 
Art. 27. Não cabe recurso de ofício das decisões prolatadas, pela autoridade fiscal da jurisdição do sujeito passivo, em 
processos relativos a restituição de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal e a 
ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados. 
Art. 28. O inciso II do art. 3o da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, passa a ter a seguinte redação: 
"II - julgar recurso voluntário de decisão de primeira instância nos processos relativos a restituição de impostos e 
contribuições e a ressarcimento de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados." (NR) 
Art. 29. Os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional e os decorrentes de contribuições arrecadadas pela 
União, constituídos ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 1994, que não hajam sido objeto de 
parcelamento requerido até 31 de agosto de 1995, expressos em quantidade de Ufir, serão reconvertidos para real, com base 
no valor daquela fixado para 1o de janeiro de 1997. 
§ 1o A partir de 1o de janeiro de 1997, os créditos apurados serão lançados em reais. 
§ 2o Para fins de inscrição dos débitos referidos neste artigo em Dívida Ativa da União, deverá ser informado à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional o valor originário dos mesmos, na moeda vigente à época da ocorrência do fato gerador da 
obrigação. 
§ 3o Observado o disposto neste artigo, bem assim a atualização efetuada para o ano de 2000, nos termos do art. 75 da Lei no 
9.430, de 27 de dezembro de 1996, fica extinta a Unidade de Referência Fiscal – Ufir, instituída pelo art. 1o da Lei no 8.383, 
de 30 de dezembro de 1991. 
Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir, a 
partir de 1o de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia – Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% 
(um por cento) no mês de pagamento. 
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Art. 31. Ficam dispensados a constituição de créditos da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, a inscrição na sua Dívida 
Ativa e o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição relativamente: 
I - à taxa de fiscalização e seus acréscimos, de que trata a Lei no 7.940, de 20 de dezembro de 1989, devida a partir de 1o de 
janeiro de 1990 àquela autarquia, pelas companhias fechadas beneficiárias de incentivos fiscais; 
II - às multas cominatórias que tiverem sido aplicadas a essas companhias nos termos da Instrução CVM no 92, de 8 de 
dezembro de 1988. 
§ 1o O disposto neste artigo somente se aplica àquelas companhias que tenham patrimônio líquido igual ou inferior a R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme demonstrações financeiras do último exercício social, devidamente auditadas 
por auditor independente registrado na CVM e procedam ao cancelamento do seu registro na CVM, mediante oferta pública 
de aquisição da totalidade desses títulos, nos termos do art. 20 e seguintes da Instrução CVM no 265, de 18 de julho de 1997, 
caso tenham ações disseminadas no mercado, em 31 de outubro de 1997. 
§ 2o Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão arquivados mediante despacho do juiz, ciente o 
Procurador da CVM, salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis. 
§ 3o O disposto neste artigo não implicará restituição de quantias pagas. 
Art. 32. O art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que, por delegação do Decreto-Lei no 822, de 5 de setembro 
de 1969, regula o processo administrativo de determinação e exigência de créditos tributários da União, passa a vigorar com a 
seguinte alteração: 
"Art. 33................................................... 
§ 1o No caso de provimento a recurso de ofício, o prazo para interposição de recurso voluntário começará a fluir da ciência, 
pelo sujeito passivo, da decisão proferida no julgamento do recurso de ofício. 
§ 2o Em qualquer caso, o recurso voluntário somente terá seguimento se o recorrente arrolar bens e direitos de valor 
equivalente a 30% (trinta por cento) da exigência fiscal definida na decisão, limitado o arrolamento, sem prejuízo do 
seguimento do recurso, ao total do ativo permanente se pessoa jurídica ou ao patrimônio se pessoa física.  
§ 3o O arrolamento de que trata o § 2o será realizado preferencialmente sobre bens imóveis. 
§ 4o O Poder Executivo editará as normas regulamentares necessárias à operacionalização do arrolamento previsto no § 2o." 
(NR) 
Art. 33. (VETADO) 
Art. 34. Fica acrescentado o seguinte parágrafo ao art. 98 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991: 
"§ 11. O disposto neste artigo aplica-se às execuções fiscais da Dívida Ativa da União." (NR) 
Art. 35. As certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal e tributária poderão ser emitidas pela internet (rede 
mundial de computadores) com as seguintes características: 
I - serão válidas independentemente de assinatura ou chancela de servidor dos órgãos emissores; 
II - serão instituídas pelo órgão emissor mediante ato específico publicado no Diário Oficial da União onde conste o modelo 
do documento. 
Art. 36. O inciso II do art. 11 da Lei no 9.641, de 25 de maio de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"II – o pagamento da gratificação será devido até que seja definida e implementada a estrutura de apoio administrativo da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional."  
..................................................................." (NR) 
Art. 37. Os créditos do Banco Central do Brasil, provenientes de multas administrativas, não pagos nos prazos previstos, 
serão acrescidos de: 
I - juros de mora, contados do primeiro dia do mês subseqüente ao do vencimento, equivalentes à taxa referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia - Selic para os títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês 
anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento; 
II - multa de mora de 2% (dois por cento), a partir do primeiro dia após o vencimento do débito, acrescida, a cada 30 (trinta) 
dias, de igual percentual, até o limite de 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor atualizado. 
§ 1o Os juros de mora e a multa de mora, incidentes sobre os créditos provenientes de multas impostas em processo 
administrativo punitivo que, em razão de recurso, tenham sido confirmadas pela instância superior, contam-se do vencimento 
da obrigação, previsto na intimação da decisão de primeira instância. 
§ 2o Os créditos referidos no caput poderão ser parcelados em até 30 (trinta) parcelas mensais, a exclusivo critério do Banco 
Central do Brasil, na forma e condições por ele estabelecidas. 
Art. 38. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória no 2.176-79, de 23 de agosto de 2001. 
Art. 39. Ficam revogados o art. 11 do Decreto-Lei no 352, de 17 de junho de 1968, e alterações posteriores; o art. 10 do 
Decreto-Lei no 2.049, de 1o de agosto de 1983; o art. 11 do Decreto-Lei no 2.052, de 3 de agosto de 1983; o art. 11 do 
Decreto-Lei no 2.163, de 19 de setembro de 1984; os arts. 91, 93 e 94 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. 
Art. 40. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 19 de julho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 
 
14. LEI Nº 10.523, DE 23 DE JULHO DE 2002 (DOU 24.07.2002, Seção 1, p. 1). Cria e transforma, no Quadro 
Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, os cargos que menciona e dá 
outras providências. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o Ficam criados, no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, os 
cargos efetivos e as funções comissionadas constantes dos Anexos I e II, respectivamente, desta Lei. 
Art. 2o Ficam transformadas, no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, 
as funções comissionadas constantes do Anexo III desta Lei. 
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Art. 3o As despesas decorrentes da execução desta Lei serão atendidas pelos recursos orçamentários próprios do Tribunal 
Regional do Trabalho da 9ª Região. 
Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 23 de julho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Paulo de Tarso Ramos Ribeiro 
Simão Cirineu Dias 
ANEXO I 
(Art. 1o da Lei no 10.523, de 23.7.2002.) 
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região 
Cargos Efetivos 

Carreira/Cargo Área Quantidade 

Analista judiciário Judiciária 
Apoio Especializado 

Administrativa 

78 
9 
5 

Técnico judiciário Administrativa 
Serviços gerais 

Apoio Especializado 

180 
100 
3 

ANEXO II 
(Art. 1o da Lei no 10.523, de 23.7.2002.) 
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região 
Funções Comissionadas 

Denominação Código Quantidade 

Assessor jurídico TRT 9ª FC-09 1 

Assessor da secretaria-geral da presidência TRT 9ª FC-09 1 

Assessor de planejamento e economia TRT 9ª FC-09 1 

Assessor TRT 9ª FC-09 2 

Diretor do serviço de auditoria interna TRT 9ª FC-08 1 

ANEXO III 
(Art. 2o da Lei no 10.523, de 23.7.2002) 
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região 
Transformação de Funções Comissionadas 

Situação Atual Situação Nova 

Denominação Quantidade Denominação Código Quantidade 

Chefe de Serviço de Preparo 
de Pagamento de Pessoal 

1 Diretor de Serviço de 
Preparo de Pagamento de 

Pessoal 

TRT 9ª 
FC-08 

1 

Chefe do Serviço de 
Legislação de Pessoal 

1 Diretor do Serviço de 
Legislação de Pessoal 

TRT 9ª 
FC-08 

1 

Chefe do Serviço de Seleção 
e Aperfeiçoamento 

1 Diretor do Serviço de 
Seleção e Aperfeiçoamento

TRT 9ª 
FC-08 

1 

Chefe do Serviço de 
Registro, Lotação e 

Classificação de Cargos 

1 Diretor do Serviço de 
Registro, Lotação e 

Classificação de Cargos 

TRT 9ª 
FC-08 

1 

Chefe do Serviço de 
Administração Financeira e 

Orçamentária 

1 Diretor do Serviço de 
Administração Financeira e 

Orçamentária 

TRT 9ª 
FC-08 

1 

Chefe do Serviço de 
Contabilidade e Controle 

Interno 

1 Diretor do Serviço de 
Contabilidade e Controle 

Interno 

TRT 9ª 
FC-08 

1 

Chefe do Serviço de 
Assistência Odontológica 

1 Diretor do Serviço de 
Assistência Odontológica 

TRT 9ª 
FC-08 

1 

Chefe do Serviço de 
Perícias 

Grafodocumentoscópicas 

1 Diretor do Serviço de 
Perícias 

Grafodocumentoscópicas 

TRT 9ª 
FC-08 

1 
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Chefe do Serviço de 
Estatística 

1 Diretor do Serviço de 
Estatística 

TRT 9ª 
FC-08 

1 

Chefe do Serviço de 
Distribuição dos Feitos de 2ª 

Instância 

1 Diretor do Serviço de 
Distribuição dos Feitos de 

2ª Instância 

TRT 9ª 
FC-08 

1 

Chefe do Serviço de 
Jurisprudência 

1 Diretor do Serviço de 
Jurisprudência 

TRT 9ª 
FC-08 

1 

Chefe do Serviço de 
Arquivo Geral 

1 Diretor do Serviço de 
Arquivo Geral 

TRT 9ª 
FC-08 

1 

 

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

 
15. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 51, DE 4 DE JULHO DE 2002 (DOU-Edição extra 04.07.2002, Seção 1, pp. 7-9; DOU-
Edição extra 05.07.2002, Seção 1, p. 10 - Retificação). Dispõe sobre a criação de cargos de Guarda de Polícia Federal e 
de Analista de Informações Policiais no Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia Federal, e de Direção e 
Assessoramento Superiores no âmbito da Administração Pública Federal, e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição adota a seguinte Medida 
Provisória, com força de lei: 
Art. 1º Ficam criados, na Carreira Policial Federal, de que trata o art. 1º do Decreto-Lei nº 2.251, de 26 de fevereiro de 1985, 
reorganizada pela Lei nº 9.266, de 15 de março de 1996, seis mil cargos, de nível intermediário, de Guarda de Polícia 
Federal. 
Parágrafo único. Os cargos de que trata o caput estão organizados em classes, conforme disposto no Anexo I. 
Art. 2º São atribuições dos ocupantes dos cargos de Guarda de Polícia Federal: 
I - realizar o policiamento ostensivo e preventivo, inclusive nas áreas de fronteira, aeroportuárias e marítimas; 
II - garantir a segurança em ações operacionais decorrentes do exercício de competências da União, especialmente as de 
inspeção, fiscalização e auditoria; e 
III - apoiar, nos aspectos relativos à segurança, os demais cargos da Carreira da Polícia Federal no cumprimento de suas 
atribuições. 
§ 1º O Poder Executivo regulamentará as atribuições privativas previstas neste artigo, podendo cometer aos ocupantes do 
cargo de Guarda de Polícia Federal outras atribuições, desde que compatíveis com atividades de segurança. 
§ 2º O ato referido no parágrafo anterior disporá também sobre os critérios gerais a serem observados pelos ocupantes dos 
cargos de Guarda de Polícia Federal, quando no exercício de suas atribuições junto aos órgãos e entidades federais que 
exerçam poder de polícia. 
Art. 3º O ingresso nos cargos de que trata o art. 1º far-se-á na classe inicial do cargo, mediante concurso público de provas, 
exigindo-se o curso de nível médio concluído, ou seu equivalente, e a Carteira Nacional de Habilitação, observados os 
demais requisitos fixados na legislação pertinente. 
Art. 4o O Poder Executivo disporá em regulamento quanto aos requisitos e condições de progressão dos ocupantes dos cargos 
de Guarda de Polícia Federal na Carreira Policial Federal.  
Art. 5º O vencimento básico dos cargos de Guarda de Polícia Federal são os constantes do Anexo I a esta Medida Provisória.  
Art. 6º A remuneração do cargo de Guarda de Polícia Federal constitui-se de: 
I - vencimento básico; 
II - Gratificação de Atividade, de que trata o art. 3º da Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992, no percentual de cento e 
sessenta por cento; 
III - Gratificação de Atividade Policial Federal, no percentual de cinqüenta por cento; 
IV - Gratificação de Compensação Orgânica, no percentual de cinqüenta por cento; 
V - Gratificação de Atividade de Risco, no percentual de cinqüenta por cento; e 
VI - Indenização de Habilitação Policial, instituída pelo Decreto-Lei nº 2.251, de 26 de fevereiro de 1985, no percentual de 
cinco por cento. 
§ 1º As gratificações e a indenização de que tratam os incisos II a VI deste artigo, serão calculadas sobre o vencimento básico 
do cargo de Guarda de Polícia Federal, de forma autônoma e não cumulativa, e não serão computadas ou acumuladas para 
fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. 
§ 2º Os valores da Gratificação por Operações Especiais - GOE, de que tratam os arts. 1º, 2º 3º da Medida provisória nº 
2.184-23, de 24 de agosto de 2001, que constituem base de cálculo para as gratificações e indenização que compõem a 
estrutura remuneratória dos integrantes das carreiras a que se referem os mencionados artigos serão devidos, também, aos 
Guardas de Polícia Federal.  
Art. 7° O disposto no art. 6º desta Medida Provisória aplica-se aos proventos da aposentadoria e às pensões decorrentes da 
ocupação do cargo de Guarda Policial Federal. 
Art. 8º Ficam criados, no Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia Federal, trezentos e cinqüenta cargos de Especialista 
em Informações Policiais, organizados em classes e padrões, conforme disposto no Anexo II. 
Art. 9º O ingresso nos cargos de que trata o art. 8º far-se-á no padrão inicial da classe inicial, mediante concurso público de 
provas ou de provas e títulos, conforme dispuser o edital de abertura do certame, exigindo-se curso superior, ou equivalente, 
concluído, observados os requisitos fixados na legislação pertinente. 
Parágrafo único. O concurso referido no caput poderá ser realizado por áreas de especialização. 
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Art. 10. O desenvolvimento do servidor no cargo de Especialista em Informações Policiais ocorrerá mediante progressão 
funcional e promoção. 
§ 1º Para os efeitos desta Medida Provisória, progressão funcional é a passagem do servidor para o padrão de vencimento 
imediatamente superior dentro de uma mesma classe, e promoção, a passagem do servidor do último padrão de uma classe 
para o primeiro da classe imediatamente superior. 
§ 2º A progressão funcional e a promoção observarão os requisitos e as condições a serem fixados em regulamento, devendo 
levar em consideração os resultados da avaliação de desempenho do servidor. 
Art. 11. O vencimento básico do cargo de Especialista em Informações Policiais é o constante do Anexo III. 
Art. 12. São atribuições dos ocupantes do cargo de Especialista em Informações Policiais: 
I - organizar dados policiais com vistas a identificar os tipos penais mais freqüentemente praticados locais, bem como os dias 
da semana e horários em que as infrações penais têm lugar; 
II - estudar os dados coletados e propor ações, principalmente no que diz respeito à realização de operações ostensivas, 
preventivas e repressivas; 
III - atender demandas da Polícia Federal, especialmente no que diz respeito a dados estatísticos, e propor a elaboração de 
políticas de segurança pública; 
IV - interagir com centros de pesquisa e organizações governamentais e não governamentais que se dediquem ao estudo da 
segurança pública; e 
V - elaborar relatórios periódicos, demonstrando a progressão e regressão da prática de infrações penais, de acordo com o 
lugar, dia da semana e horário das ocorrências. 
Art. 13. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Informações Policiais - GDAIP, devida aos ocupantes 
do cargo de Especialista em Informações Policiais, de acordo com a seguinte composição e limites: 
I - o percentual de até trinta por cento, incidente sobre o vencimento básico do servidor, em decorrência dos resultados da 
avaliação de desempenho individual; e 
II - o percentual de até vinte e cinco por cento, incidente sobre o maior vencimento básico do cargo a que se refere o caput, 
em decorrência dos resultados da avaliação institucional. 
§ 1º Ato do Poder Executivo disporá sobre os critérios gerais a serem observados para a realização das avaliações de 
desempenho individual e institucional, e de atribuição da GDAIP. 
§ 2º Os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da 
GDAIP serão estabelecidos em ato do titular do Departamento de Polícia Federal, observada a legislação vigente.  
§ 3º A avaliação de desempenho individual visa a aferir o desempenho do servidor, no exercício das atribuições do cargo ou 
função, com foco na sua contribuição individual para o alcance dos objetivos institucionais. 
§ 4º A avaliação de desempenho institucional visa a aferir o desempenho no alcance dos objetivos da instituição, podendo 
considerar projetos e atividades prioritárias e condições especiais de trabalho, além de outras características específicas do 
Departamento de Polícia Federal. 
§ 5º Enquanto não for regulamentado o disposto nos §§ 1º e 2º e até que sejam processados os resultados da primeira 
avaliação de desempenho individual e institucional, a GDAIP corresponderá a trinta por cento do vencimento básico do 
servidor. 
§ 6º Os ocupantes do cargo a que se refere o caput deste artigo, que não se encontrem no efetivo exercício das atividades 
inerentes ao respectivo cargo, somente farão jus à GDAIP: 
I - quando requisitados pela Presidência ou Vice-Presidência da República, calculada com base nas mesmas regras válidas 
como se estivessem em exercício no Departamento de Polícia Federal; 
II - quando cedidos para órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal distintos dos indicados no inciso I, da seguinte 
forma: 
a) os servidores investidos em cargo em comissão de Natureza Especial e do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, 
DAS 6 ou DAS 5, ou equivalentes, perceberão a GDAIP conforme disposto no inciso I deste parágrafo;  
b) os servidores investidos em cargo em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 1, 2, 3 e 
4 ou cargos equivalentes perceberão a GDAIP em valor equivalente a setenta e cinco por cento do valor máximo 
correspondente à sua classe e padrão; e 
c) quando em exercício no Ministério da Justiça, calculada conforme disposto no inciso I deste parágrafo. 
III - a avaliação institucional do servidor referido no inciso I deste parágrafo corresponderá ao mesmo percentual a que faria 
jus se em exercício na unidade cedente. 
§ 7º Até que seja processada a primeira avaliação de desempenho, o servidor recém nomeado receberá, em relação à parcela 
da GDAIP correspondente à sua avaliação individual, quinze pontos percentuais do seu vencimento básico. 
§ 8º A GDAIP integrará os proventos da aposentadoria e as pensões, de acordo com: 
I - a média dos valores recebidos nos últimos sessenta meses; ou 
II - o valor correspondente a trinta por cento do valor máximo correspondente à sua classe e padrão, quando percebida por 
período inferior a sessenta meses. 
§ 9º O servidor impedido de ser avaliado por afastamento, com direito à remuneração, nas condições especificadas em lei, e 
que não se encontre em nenhuma das situações previstas no § 6º do art. 13 fará jus à GDAIP em valor igual a trinta por cento 
do valor máximo correspondente à sua classe e padrão. 
Art. 14. É de quarenta horas semanais a jornada de trabalho dos ocupantes dos cargos efetivos de que tratam os arts. 1º e 8º 
desta Medida Provisória. 
Art. 15. O Ministro de Estado da Justiça estabelecerá programa de capacitação para os ocupantes dos cargos de Guarda de 
Polícia Federal e de Especialista em Informações Policiais. 
Parágrafo único. O programa de capacitação referido no caput será desenvolvido pelo Departamento de Polícia Federal. 
Art. 16. Fica criado o Plano Especial de Cargos de Gestão Administrativa do Departamento de Polícia Federal, composto 
pelos cargos de provimento efetivo, regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que não estejam organizados em 
carreiras, pertencentes ao Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia Federal na data de vigência desta Medida 
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Provisória, mediante enquadramento dos servidores de acordo com as respectivas atribuições, requisitos de formação 
profissional e posição relativa na tabela, conforme o constante do Anexo IV.  
§ 1º O enquadramento dos servidores de que trata o caput, na tabela de vencimento, obedecerá a posição relativa na tabela, 
conforme o constante do Anexo IV.  
§ 2º Na aplicação do disposto neste artigo não poderá ocorrer mudança de nível. 
§ 3º O enquadramento de que trata este artigo dar-se á mediante opção irretratável do servidor, a ser formalizada no prazo de 
sessenta dias, a contar da vigência desta Medida Provisória. 
§ 4º Os servidores ocupantes dos cargos a que se refere o caput que não optarem na forma do § 3º comporão quadro 
suplementar em extinção. 
§ 5º Os cargos integrantes do Plano a que se refere o caput serão extintos quando vagos. 
Art. 17. O vencimento básico dos cargos de que trata o art. 16 são os constantes do Anexo V.  
Art. 18. Os servidores integrantes do Plano Especial de Cargos de Gestão Administrativa do Departamento de Polícia Federal 
farão jus, de forma não cumulativa, à Gratificação de Atividade, de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992 e 
à Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico - GDATA, instituída pela Lei nº 10.404, de 9 de janeiro de 2002. 
Art. 19. Ficam mantidas para os servidores que vierem a optar pelo Plano Especial de Cargos de Gestão Administrativa do 
Departamento de Polícia Federal as regras de progressão horizontal e progressão vertical a que estão submetidos. 
Art. 20. É de quarenta horas semanais a jornada de trabalho dos integrantes do Plano Especial de Cargos de Gestão 
Administrativa do Departamento de Polícia Federal, ressalvados os casos amparados em legislação específica. 
Art. 21. Os servidores de que trata o art. 16, atualmente cedidos, que optarem na forma do § 3º pelo Plano Especial de Cargos 
de Gestão Administrativa do Departamento de Polícia Federal - DPF, deverão retornar a instituição de origem, no prazo 
máximo de sessenta dias, a contar da publicação desta Medida Provisória, sob pena da nulidade da opção feita, ressalvado os 
casos de requisição. 
Parágrafo único. Os servidores do Plano Especial de Cargos de Gestão Administrativa do Departamento de Polícia Federal 
não poderão ser cedidos para outros órgãos, exceto se para cargo em comissão ou função de confiança de nível igual ou 
superior a DAS - 5 ou equivalente. 
Art. 22. Ficam criados, no Quadro de Pessoal do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, oitocentos cargos efetivos de 
Auditor-Fiscal da Previdência Social, para provimento a partir do exercício de 2003. 
Art. 23. Ficam criados, no âmbito do Poder Executivo Federal, para utilização na estruturação do Departamento Nacional de 
Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, oitenta cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS, 
assim distribuídos: onze DAS - 4, quarenta e um DAS - 3, quinze DAS - 2 e treze DAS - 1.  
Art. 24. Ficam criados no âmbito do Ministério da Defesa: 
I - um cargo de Natureza Especial de Secretário-Executivo; 
II - trinta cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, assim distribuídos: 
a) dois DAS - 3 e dez DAS - 4, para o Departamento de Aviação Civil - DAC, do Comando da Aeronáutica; e 
b) quatorze DAS - 5 e quatro DAS - 4, para o Instituto de Fomento e Coordenação Industrial - IFI, do Comando da 
Aeronáutica. 
Parágrafo único. Os cargos de que tratam as alíneas "a" e "b" do inciso II deste artigo serão automaticamente extintos quando 
da instalação da Agência Nacional de Aviação Civil, de que trata o art. 21 da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 
1999. 
Art. 25. Ficam criados, no âmbito do Poder Executivo Federal, sete cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento 
Superiores - DAS, sendo dois DAS - 4, dois DAS - 2 e três DAS - 1, para utilização na forma do disposto na Lei nº 7.474, de 
8 de maio de 1986. 
Art. 26. Ficam criadas Gratificações Temporárias nos valores e quantitativos constantes do Anexo VI, denominadas 
Gratificação Temporária Sipam - GTS, devida a servidores requisitados ou designados pela Casa Civil da Presidência da 
República para ter exercício nos Centros Regionais do Sistema de Proteção da Amazônia - SIPAM, sem prejuízo da 
remuneração integral relativa ao seu cargo ou emprego.  
§1º As gratificações de que trata o caput não serão pagas cumulativamente com indenizações relativas a localidade, ajuda-de-
custo, ressalvado, neste caso, o disposto no §3º deste artigo, auxílio-moradia, cargos comissionados ou função de confiança, e 
não se incorporam aos proventos da aposentadoria ou pensão e nem servirão de base de cálculo para qualquer vantagem. 
§2º O servidor de que trata o caput não fará jus a diárias durante a sua permanência no Centro Regional para o qual tiver sido 
designado, ressalvado eventual deslocamento para fora da localidade de exercício. 
§3º Somente no caso de requisição o servidor fará jus a ajuda de custo. 
§4º O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança requisitado ou designado na forma do caput deverá optar pela 
GTS ou pela remuneração do cargo em comissão ou função de confiança que ocupa. 
Art. 27. Fica instituído o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Sistema Integrado de Proteção da Amazônia - 
PROSIPAM, com o objetivo de promover o fomento das atividades desempenhadas pelo Sistema Integrado de Proteção da 
Amazônia - SIPAM, bem assim da pesquisa científica e tecnológica visando o desenvolvimento sustentável da região. 
Art. 28. Constituem recursos do PROSIPAM até dois por cento dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de 
Telecomunicações - FUST, conforme estabelecido conjuntamente pelos Ministros de Estado das Comunicações e Chefe da 
Casa Civil da Presidência da República. 
Parágrafo único. O percentual dos recursos do FUST, a ser repassado anualmente ao PROSIPAM, constará da proposta 
orçamentária daquele fundo. 
Art. 29. O art. 2o da Lei no 9.998, de 17 de agosto de 2000, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 
"Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do Sistema de Proteção da Amazônia - CONSIPAM encaminhará ao Ministério 
das Comunicações subsídios para a formulação das políticas, diretrizes gerais e prioridades que orientarão as aplicações do 
FUST na Amazônia Legal."(NR) 
Art. 30. Ficam criadas, no âmbito da Casa Civil da Presidência da República, quinze Gratificações de Exercício de Cargo de 
Confiança devida a militares, sendo três do Grupo B, três do Grupo C, seis do Grupo D e três do Grupo E, para utilização nas 
atividades do Sistema de Proteção da Amazônia - SIPAM. 
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Art. 31. A contribuição para a pensão militar, a partir de 1º de janeiro de 2002, dos militares do Distrito Federal, do antigo 
Distrito Federal e dos ex-Territórios Federais do Amapá e Roraima, relativa aos militares da ativa, aos da reserva remunerada 
e aos reformados, será de sete vírgula cinco por cento da remuneração ou proventos.  
Parágrafo único. Aplicam-se as disposições do caput aos militares do ex-Território Federal de Rondônia, a partir da vigência 
desta Medida Provisória.  
Art. 32. As despesas decorrentes da aplicação desta Medida Provisória correrão à conta de dotações orçamentárias da União. 
Art. 33. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 4 de julho de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Miguel Reale Júnior 
Guilherme Gomes Dias 
ANEXO I 
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO 
CARGO: GUARDA DE POLÍCIA FEDERAL 

CARGO CLASSE VENCIMENTO em R$ 

ESPECIAL 384,00 

PRIMEIRA 304,00 Guarda de Polícia Federal 

SEGUNDA 240,00 

ANEXO II 
TABELA DE ORGANIZAÇÃO DOS CARGOS 

CARGO PADRÃO CLASSE 

III 

II 

I 

ESPECIAL 

VI 

V 

IV 

III 

II 

I 

C 

VI 

V 

IV 

III 

II 

I 

B 

V 

IV 

III 

II 

Cargos de nível superior, intermediário e auxiliar do Plano 
Especial de Cargos de Gestão Administrativa do Departamento 

de Polícia Federal. 
Especialista em informações Policiais 

I 

A 

ANEXO III 
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO  
CARGO: ESPECIALISTA EM INFORMAÇÕES POLICIAIS 

CARGO CLASSE PADRÃO VENCIMENTO em R$ 

Especialista em ESPECIAL III 3.406,04 
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II 3.293,64 

I 3.184,95 

VI 3.022,52 

V 2.922,77 

IV 2.826,32 

III 2.733,05 

II 2.642,86 

C 

I 2.555,64 

VI 2.425,31 

V 2.345,27 

IV 2.267,88 

III 2.193,04 

II 2.120,67 

B 

I 2.050,69 

V 1.946,10 

IV 1.881,88 

III 1.819,78 

II 1.759,72 

Informações 
Policiais 

A 

I 1.701,66 

ANEXO IV 
TABELA DE CORRELAÇÃO 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, INTERMEDIÁRIO E AUXILIAR  
DO QUADRO DE PESSOAL DO DPF 

SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ATUAL 

CARGO CLASSE PADRÃO PADRÃO CLASSE CARGO 

III III 

II II A 

I I 

ESPECIAL

VI VI 

V V 

IV IV 

III III 

II II 

Cargos de nível superior, e 
intermediário e auxiliar do 

Quadro de Pessoal do 
Departamento de Polícia 

Federal 

B 

I I 

C 

Cargos de nível superior, e 
intermediário e auxiliar do 

Plano Especial de Cargos de 
Gestão Administrativa do 
Departamento de Polícia 

Federal. 
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VI VI 

V V 

IV IV 

III III 

II II 

C 

I I 

B 

V V 

IV IV 

III III 

II II 

D 

I I 

A 

ANEXO V 
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS CARGOS DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

Cargos Classe Padrão Superior Intermediário Auxiliar 

ESPECIAL 
III 
II 
I 

559,85 
523,83 
489,51 

383,30 
354,52 
339,75 

219,69 
209,23 
199,28 

C 

VI 
V 
IV 
III 
II 
I 

482,26 
468,32 
454,84 
441,75 
429,05 
416,71 

325,58 
323,26 
309,83 
296,95 
284,59 
272,82 

189,85 
180,85 
172,32 
164,17 
156,44 
149,12 

B 

VI 
V 
IV 
III 
II 
I 

404,74 
393,12 
381,83 
370,87 
360,22 
349,91 

261,49 
250,69 
240,33 
230,42 
220,92 
211,84 

142,15 
135,50 
129,20 
123,23 
117,52 
112,10 

Cargos do Plano Especial 
de Cargos de Gestão 
Administrativa do 

Departamento de Polícia 
Federal – DPF 

A 

V 
IV 
III 
II 
I 

339,89 
330,15 
276,84 
268,90 
261,19 

203,15 
194,80 
160,93 
154,33 
148,01 

106,93 
102,04 
86,33 
82,38 
78,61 

ANEXO VI 
TABELA DAS GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS SIVAM - GTS 

NÍVEL QUANTITATIVO VALOR (Em R$) 

GTS – 3 15 2.300,00 

GTS – 2 35 1.800,00 
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GTS – 1 40 1.500,00 

 
16. MEDIDA PROVISÓRIA No 52, DE 4 DE JULHO DE 2002 (DOU-Edição extra 04.07.2002, Seção 1, p. 9). Dispõe 
sobre a criação da Carreira de Supervisão do Sistema de Saúde e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida 
Provisória, com força de lei: 
Art. 1º Fica criada no Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde a Carreira de Supervisão do Sistema de Saúde, composta 
pelo cargo de Especialista em Supervisão e Avaliação do Sistema de Saúde, de nível superior, na forma desta Medida 
Provisória. 
§ 1º Ficam criados na Carreira de Supervisão do Sistema de Saúde quatrocentos cargos efetivos de Especialista em 
Supervisão e Avaliação do Sistema de Saúde.  
§ 2º O regulamento disporá sobre a lotação e o exercício dos servidores ocupantes dos cargos a que se refere o parágrafo 
anterior. 
Art. 2º São atribuições do cargo de Especialista em Supervisão e Avaliação do Sistema de Saúde: 
I - desenvolver auditoria analítica e operativa, verificando a adequação, a qualidade e a resolutividade da assistência à saúde 
prestada ao usuário em decorrência do sistema de saúde; 
II - verificar, acompanhar, e supervisionar os processos finalísticos e de apoio técnico inerentes ao sistema de saúde; 
III - avaliar os procedimentos administrativos e operacionais das atividades auditadas, de forma a verificar o grau de 
conformidade dos processos de trabalho; 
IV - identificar situações em desacordo com os padrões estabelecidos em normas e legislação específica de atenção à saúde, 
proporcionando ações orientadoras e corretivas, promovendo a melhoria dos processos e redução dos custos; 
V - identificar irregularidades e recomendar ações saneadoras ou medidas corretivas; 
VI - aferir o impacto e os resultados da assistência à saúde, considerando os planos e objetivos definidos no Sistema Único de 
Saúde; 
VII - proceder à análise e avaliação dos dados obtidos, gerando informações que contribuam para o planejamento e o 
aperfeiçoamento das ações de saúde; 
VIII - apoiar e subsidiar as atividades de controle e de auditoria; 
IX - colaborar na definição de estratégias de execução das atividades de controle e avaliação, sob o aspecto da melhoria 
contínua e aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde; 
X - prestar cooperação técnica aos níveis estadual e municipal do Sistema de Saúde nas áreas específicas de controle, 
auditoria e avaliação;  
XI - propor medidas regulamentadoras para o aprimoramento do sistema de saúde; e 
XII - verificar e assegurar a correta aplicação dos dispositivos legais e regulamentares que regem o Sistema Único de Saúde. 
Art. 3º Os vencimentos do cargo de Especialista em Supervisão e Avaliação do Sistema de Saúde constituem-se 
exclusivamente de vencimento básico e da Gratificação de Desempenho de Atividade de Supervisão e Avaliação do Sistema 
de Saúde - GDASS, não se lhes aplicando as vantagens de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de agosto de 1992. 
Parágrafo único. O vencimento básico dos integrantes da Carreira de Supervisão do Sistema de Saúde é o constante do Anexo 
a esta Medida Provisória. 
Art. 4º O ingresso na Carreira de Supervisão do Sistema de Saúde dar-se-á sempre no primeiro padrão da classe inicial do 
cargo de Especialista em Supervisão e Avaliação do Sistema de Saúde, mediante habilitação em concurso público. 
§ 1º O concurso público a que se refere este artigo será de provas ou de provas e títulos, conforme dispuser o regulamento.  
§ 2º Será exigido do candidato, como requisito mínimo de escolaridade, para ingresso no cargo de Especialista em 
Supervisão e Avaliação do Sistema de Saúde, criado por esta Lei, diploma de nível superior. 
§ 3º O regulamento a que se refere o § 1º poderá dispor sobre critérios para a consideração do tempo de exercício em 
auditoria, controle e avaliação do sistema de saúde, na prova de título. 
Art. 5º Os integrantes da Carreira de Supervisão do Sistema de Saúde cumprirão jornada de trabalho de quarenta horas 
semanais.  
Art. 6º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade de Supervisão e Avaliação do Sistema de Saúde - GDASS, 
devida aos integrantes da Carreira de Supervisão do Sistema de Saúde, quando em exercício de atividades inerentes às 
atribuições da respectiva Carreira, no Ministério da Saúde, de acordo com a seguinte composição e limites: 
I - o percentual de até trinta por cento, incidente sobre o vencimento básico do servidor, em decorrência dos resultados da 
avaliação de desempenho individual; 
II - o percentual de até vinte por cento, incidente sobre o maior vencimento básico do cargo de Especialista em Supervisão e 
Avaliação do Sistema de Saúde, em decorrência dos resultados da avaliação institucional. 
§ 1º Ato do Poder Executivo disporá sobre os critérios gerais a serem observados para a realização das avaliações de 
desempenho individual e institucional, e de atribuição da GDASS. 
§ 2º Os critérios e procedimentos específicos de avaliação de desempenho individual e institucional e de atribuição da 
GDASS serão estabelecidos em ato do titular do Ministério da Saúde, observada a legislação vigente.  
§ 3º A avaliação de desempenho individual visa a aferir o desempenho do servidor, no exercício das atribuições do cargo ou 
função, com foco na sua contribuição individual para o alcance dos objetivos institucionais. 
§ 4º A avaliação de desempenho institucional visa a aferir o desempenho no alcance dos objetivos institucionais, podendo 
considerar projetos e atividades prioritárias e condições especiais de trabalho, além de outras características específicas do 
Ministério da Saúde. 
§ 5º Enquanto não for regulamentado o disposto nos §§ 1º e 2º e até que sejam processados os resultados da primeira 
avaliação de desempenho individual e institucional, a GDASS corresponderá a trinta por cento do vencimento básico do 
servidor. 

http://legislacao.planalto.gov.br/Legislacao.nsf/Viw_Editar/4CD52A?OpenDocument&HIGHLIGHT=0,
http://legislacao.planalto.gov.br/Legislacao.nsf/Viw_Editar/4CD52A?OpenDocument&HIGHLIGHT=0,
http://legislacao.planalto.gov.br/Legislacao.nsf/Viw_Editar/4CD52A?OpenDocument&HIGHLIGHT=0,
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Art. 7º O titular de cargo efetivo da carreira referida no art. 1º que não se encontre em exercício no Ministério da Saúde, 
excepcionalmente fará jus à GDASS nas seguintes situações:  
I - quando requisitado pela Presidência ou Vice-Presidência da República, perceberá a GDASS calculada com base nas regras 
aplicáveis ao Ministério da Saúde; 
II - o servidor investido em cargo em comissão de Natureza Especial, DAS-6, DAS-5, ou equivalentes, perceberá a GDASS 
em valor calculado com base no disposto no art. 6º; e 
III - o servidor investido em cargo em comissão DAS-4, ou equivalente, perceberá a GDASS no valor de oitenta por cento do 
valor máximo da GDASS.  
Art. 8º O desenvolvimento do servidor na Carreira de Supervisão do Sistema de Saúde ocorrerá mediante progressão 
funcional e promoção. 
§ 1º Para os efeitos desta Medida Provisória, progressão funcional é a passagem do servidor para o padrão de vencimento 
imediatamente superior dentro de uma mesma classe, e promoção, a passagem do servidor do último padrão de uma classe 
para o primeiro da classe imediatamente superior. 
§ 2º A progressão funcional e a promoção observarão os requisitos e as condições a serem fixados em regulamento, devendo 
levar em consideração os resultados da avaliação de desempenho do servidor. 
Art. 9º O Incentivo Funcional de que tratam a Lei nº 6.433, de 15 de julho de 1977, e o Decreto-Lei nº 2.195, de 26 de 
dezembro de 1984, continuará sendo devido aos integrantes da Categoria Funcional de Sanitarista, pelo desempenho 
obrigatório das atividades com integral e exclusiva dedicação.  
Art. 10. A restrição de que trata o § 1° do art. 58 da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, feita aos 
ocupantes de cargos efetivos estruturados em carreiras não se aplica aos servidores abrangidos por esta Medida Provisória e 
pela Lei nº 10.355, de 26 de dezembro de 2001.  
Art. 11. O § 2º do art. 1º da Lei nº 10.470, de 25 de junho de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"§ 2o O docente da carreira de Magistério, integrante do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, a 
que se refere a Lei no 7.596, de 10 de abril de 1987, submetido ao Regime de Dedicação Exclusiva, poderá ocupar Cargo de 
Direção - CD ou Função Gratificada - FG, nas Instituições Federais de Ensino, sendo-lhe facultado optar, quando ocupante 
de CD, nos termos da alínea "c" do inciso III do § 1º do art 1º desta Lei." (NR) 
Art. 12. Esta Medida Provisória entra em vigor na data da sua publicação. 
Brasília, 4 de julho de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Barjas Negri 
Guilherme Gomes Dias 
ANEXO 
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO 
(Em R$) 

CARGO CLASSE PADRÃO VENCIMENTO 

III 3.350,00 

II 3.250,95 ESPECIAL 

I 3.153,20 

VI 2.974,72 

V 2.885,27 

IV 2.798,52 

III 2.714,37 

II 2.632,76 

C 

I 2.553,60 

VI 2.409,05 

V 2.336,62 

IV 2.266,36 

III 2.198,22 

II 2.132,12 

B 

I 2.068,01 

V 1.950,95 

IV 1.890,46 

III 1.831,84 

II 1.775,04 

Especialista em Supervisão 
e Avaliação do Sistema de 

Saúde 

A 

I 1.720,00 
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17. MEDIDA PROVISÓRIA No 53, DE 11 DE JULHO DE 2002 (DOU 12.07.2002, Seção 1, p. 19). Revoga os arts. 27, 
28 e 29 da Medida Provisória nº 51, de 4 de julho de 2002, que dispõe sobre a criação de cargos de Guarda de Polícia 
Federal e de Analista de Informações Policiais no Quadro de Pessoal do Departamento de Polícia Federal, e de 
Direção e Assessoramento Superiores no âmbito da Administração Pública Federal. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida 
Provisória, com força de lei: 
Art. 1° Ficam revogados os arts. 27, 28 e 29 da Medida Provisória n° 51, de 4 de julho de 2002. 
Art. 2° Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 11 de julho de 2002; 181° da Independência e 114° da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Paulo de Tarso Ramos Ribeiro 
Guilherme Gomes Dias 
 
18. MEDIDA PROVISÓRIA No 55, DE 12 DE JULHO DE 2002 (DOU 15.07.2002, Seção 1, pp. 2-3). Autoriza 
condições especiais para o crédito de valores iguais ou inferiores a R$ 100,00, de que trata a Lei Complementar nº 
110, de 29 de junho de 2001, e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida 
Provisória, com força de lei: 
Art. 1º Fica a Caixa Econômica Federal autorizada a creditar em contas vinculadas específicas do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS, a expensas do próprio Fundo, os valores do complemento de atualização monetária de que trata o 
art. 4º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, cuja importância, em 10 de julho de 2001, seja igual ou inferior 
a R$ 100,00 (cem reais). 
§ 1º A adesão de que trata o art. 4º da Lei Complementar nº 110, de 2001, em relação às contas a que se refere o caput, será 
caracterizada no ato de recebimento do valor creditado na conta vinculada, dispensada a comprovação das condições de 
saque previstas no art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990. 
§ 2º Caso a adesão não se realize até o final do prazo regulamentar para o seu exercício, o crédito será imediatamente 
revertido ao FGTS.  
Art. 2º O titular de conta vinculada do FGTS, com idade igual ou superior a setenta anos ou que vier a completar essa idade 
até a data final para firmar o termo de adesão de que trata o art. 6o da Lei Complementar no 110, de 2001, fará jus ao crédito 
do complemento de atualização monetária de que trata a referida Lei Complementar, com a redução nela prevista, em parcela 
única, no mês seguinte ao de publicação desta Medida Provisória ou no mês subseqüente ao que completar a mencionada 
idade. 
Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 12 de julho de 2002; 181° da Independência e 114° da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 
Paulo Jobim Filho 
 

D E C R E T O S  

 
19. DECRETO DE 1º DE JULHO DE 2002 (DOU 02.07.2002, Seção 1, p. 1). Declara ponto facultativo no dia 2 de 
julho de 2002, nas cidades que menciona. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição, 
DECRETA: 
Art. 1º Em virtude da brilhante conquista do pentacampeonato mundial de futebol, é declarado ponto facultativo nas 
repartições da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, no dia 2 de julho de 2002, nas cidades de 
Brasília-DF, do Rio de Janeiro-RJ e de São Paulo-SP, a fim de possibilitar a celebração do regresso do selecionado brasileiro. 
Art. 2º A medida prevista no art. 1º não abrange a prestação de serviços essenciais. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
Brasília, 1º de julho de 2002; 181º da Independência, 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Parente 
 
20. DECRETO Nº 4.294, DE 3 DE JULHO DE 2002 (DOU 04.07.2002, Seção 1, p. 5). Dispõe sobre a extinção de 
atividades desenvolvidas na Imprensa Nacional, disciplina a destinação dos bens utilizados nessas atividades, e dá 
outras providências. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição, 
DECRETA: 
Art. 1º Ficam extintos o Núcleo de Recuperação de Obras Raras da Imprensa Nacional e as atribuições do Gabinete da 
Imprensa Nacional referentes à biblioteca. 
Art. 2º Os bens relacionados às atividades: 
I - do Núcleo de Recuperação de Obras Raras da Imprensa Nacional serão entregues ao Arquivo Nacional; 
II - da biblioteca da Imprensa Nacional serão entregues à Advocacia-Geral da União. 
Parágrafo único. Compete ao Diretor-Geral da Imprensa Nacional tomar as medidas necessárias ao cumprimento do disposto 
neste artigo. 
Art. 3º A Coordenação-Geral de Produção Industrial, constante do Anexo II ao Decreto nº 3.815, de 9 de maio de 2001, passa 
a denominar-se Coordenação-Geral de Publicação e Divulgação. 
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Art. 4º Cabe à Secretaria de Patrimônio da União tomar as medidas necessárias à formalização da entrega do prédio 
administrativo da Imprensa Nacional, localizado em Brasília-DF no Setor de Indústrias Gráficas, Quadra 6, Lote 800, à 
Advocacia-Geral da União. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede que a Advocacia-Geral da União exerça, desde logo, suas atividades no 
imóvel a que se refere o caput. 
Art. 5º Compete à Casa Civil da Presidência da República, por intermédio da Secretaria de Administração, a coordenação das 
ações relativas à instalação da unidade da Imprensa Nacional responsável pela editoração e divulgação eletrônica dos jornais 
oficiais e do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI em Brasília-DF no Anexo IV do Palácio do Planalto. 
Parágrafo único. As ações destinadas à adequação do espaço físico da unidade da Imprensa Nacional responsável pela 
editoração e divulgação eletrônica dos jornais oficiais observará a segurança e o sigilo necessários ao trato da informação 
oficial desde seu recebimento até o momento de sua efetiva disponibilização em meio eletrônico. 
Art. 6º Ficam convalidados todos os atos já praticados relativos à ocupação do imóvel descrito no art. 4º deste Decreto pela 
Advocacia-Geral da União, bem como àqueles destinados à reestruturação física da Imprensa Nacional e acomodação do 
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. 
Art. 7º Fica a cargo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão o aproveitamento e a redistribuição dos servidores 
em exercício na Imprensa Nacional relativamente às atividades da biblioteca. 
Art. 8º O Chefe da Casa Civil da Presidência da República aprovará os novos regimentos internos da Imprensa Nacional e do 
Arquivo Nacional, adequando-os ao disposto neste Decreto. 
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 3 de julho de 2002, 181º da Independência e 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Parente 
 
21. DECRETO DE 3 DE JULHO DE 2002 (DOU 04.07.2002, Seção 1, pp. 12-21). Abre aos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de R$ 257.518.642,00, em favor de diversos Órgãos 
dos Poderes Executivo e Judiciário, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em 
vista a autorização contida no art. 4o, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei no 10.407, de 10 de janeiro de 2002, 
DECRETA: 
Art. 1o Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei no 10.407, de 10 de janeiro de 2002), em 
favor de diversos Órgãos dos Poderes Executivo e Judiciário, crédito suplementar no valor global de R$ 257.518.642,00 
(duzentos e cinqüenta e sete milhões, quinhentos e dezoito mil, seiscentos e quarenta e dois reais), para atender à 
programação indicada no Anexo I deste Decreto. 
Art. 2o Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1o decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias, 
sendo R$ 197.011.563,00 (cento e noventa e sete milhões, onze mil, quinhentos e sessenta e três reais) da Reserva de 
Contingência, conforme indicado no Anexo II deste Decreto. 
Art. 3o As alterações decorrentes da abertura deste crédito não afetam a obtenção da meta de resultado primário estabelecida 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o corrente exercício, tendo em vista que as respectivas despesas foram consideradas 
no cálculo do referido resultado, conforme demonstrado no Anexo XII do Decreto no 4.120, de 7 de fevereiro de 2002. 
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 3 de julho de 2002; 181o da Independência e 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Guilherme Gomes Dias 
 
22. DECRETO Nº 4.295, DE 9 DE JULHO DE 2002 (DOU 10.07.2002, Seção 1, p. 1). Dispõe sobre a Força Tarefa 
instituída no âmbito do Ministério da Justiça, para atuar no Estado do Rio de Janeiro. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição, 
DECRETA: 
Art. 1o A Força Tarefa instituída no âmbito do Ministério da Justiça, para atuar no Estado do Rio de Janeiro, tem como 
objetivo, dentre outros, intensificar naquele Estado: 
I - o patrulhamento naval na Baía de Guanabara e na costa do Estado, com a participação conjunta da Marinha do Brasil e do 
Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça; 
II - o patrulhamento nas estradas de acesso ao Estado, com a participação conjunta do Departamento de Polícia Federal e do 
Departamento de Polícia Rodoviária Federal do Ministério da Justiça; e 
III - o controle da entrada de containers em portos, aeroportos e postos de fronteira, com a participação conjunta do 
Departamento de Polícia Federal e da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 
Art. 2o A Força Tarefa terá um Coordenador e será composta por representantes do seguintes órgãos, todos designados pelo 
Ministro de Estado da Justiça: 
I - da Marinha do Brasil; 
II - do Departamento de Polícia Federal; 
III - do Departamento de Polícia Rodoviária Federal; 
IV - da Secretaria da Receita Federal; e 
V - do Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF do Ministério da Fazenda. 
§ 1o Representantes do Governo do Estado do Rio de Janeiro poderão compor a Força Tarefa. 
§ 2o O Coordenador da Força Tarefa poderá convidar representantes dos Ministérios Públicos Federal e do Estado do Rio de 
Janeiro para participar da Força Tarefa. 
§ 3o A função de Coordenador da Força Tarefa será desempenhada com dedicação exclusiva. 
Art. 3o O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República intensificará e consolidará, em articulação com a 
Força Tarefa, o Plano de Prevenção da Violência Urbana na região metropolitana do Rio de Janeiro. 
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Art. 4o As requisições, orientações e solicitações do Gabinete de Segurança Institucional e da Força Tarefa deverão ser 
atendidas em caráter de absoluta prioridade e urgência pelos órgãos da Administração Pública Federal. 
Parágrafo único. Os órgãos de inteligência dos três Comandos das Forças Armadas darão apoio integral à Força Tarefa. 
Art. 5o A União, por intermédio dos Ministérios da Justiça, da Fazenda e da Defesa, no âmbito de suas respectivas 
competências, disponibilizará, sempre com urgência e tempestividade, os recursos humanos, técnicos, logísticos e financeiros 
necessários para o eficaz funcionamento da Força Tarefa. 
Art. 6o Os Ministérios da Justiça e do Planejamento, Orçamento e Gestão adotarão as providências necessárias para a 
realização de concurso público para provimento dos cargos de Guarda de Polícia Federal, criados pela Medida Provisória no 
51, de 4 de julho de 2002. 
Art. 7o A União poderá firmar com o Estado do Rio de Janeiro convênio de cooperação e articulação, com vistas a agregar e 
compatibilizar forças federais e estaduais, no âmbito da Força Tarefa, cujo instrumento poderá prever, como contrapartida do 
Estado, a edição de ato similar a este Decreto. 
Art. 8o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 9 de julho de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Miguel Reale Júnior 
Geraldo Magela da Cruz Quintão 
Amaury Guilherme Bier 
 
23. DECRETO Nº 4.296, DE 10 DE JULHO DE 2002 (DOU 11.07.2002, Seção 1, p. 6). Disciplina a não-incidência da 
Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza 
Financeira (CPMF) nas hipóteses de que trata o art. 85 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 85, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, com a redação da Emenda Constitucional no 37, de 12 de junho de 2002, 
DECRETA: 
Art. 1o A Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza 
Financeira (CPMF) não incide nos lançamentos em contas correntes de depósito, especialmente abertas e exclusivamente 
utilizadas para operações de: 
I - câmaras e prestadoras de serviços de compensação e de liquidação de que trata o parágrafo único do art. 2o da Lei no 
10.214, de 27 de março de 2001, em operações relativas à transferência de fundos, de títulos, de valores mobiliários e de 
outros ativos financeiros, inclusive moedas estrangeiras ou documentos representativos dessas moedas; e 
II - companhias securitizadoras de que trata a Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997, e sociedades anônimas que tenham 
por objeto exclusivo a aquisição de créditos oriundos de operações praticadas no mercado financeiro, em operações relativas 
à: 
a) captação de recursos por meio de emissão de títulos e valores mobiliários; 
b) resgates, recompras e outras obrigações decorrentes da emissão de que trata a alínea "a"; 
c) cessão e aquisição de direitos de crédito; e 
d) aplicação de recursos nos mercados de renda fixa e de renda variável. 
Parágrafo único. A não-incidência da CPMF de que trata este artigo: 
I - aplica-se somente às operações diretamente relacionadas à consecução dos objetivos sociais das entidades, conforme 
previsto na legislação pertinente; e 
II - compreende, também, os lançamentos efetuados em conta mantida no Banco Central do Brasil pelas câmaras e 
prestadoras de serviços de que trata o inciso I do caput. 
Art. 2o Além do disposto no art. 1o, a CPMF não incide: 
I - nos lançamentos em contas correntes de depósitos relativos a operações com ações, realizadas em recintos ou sistemas de 
negociação de bolsas de valores e no mercado de balcão organizado; 
II - nos lançamentos em contas correntes de depósitos relativos a contratos referenciados em ações ou índices de ações, em 
suas diversas modalidades, negociados em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros; e 
III - nos lançamentos em contas de investidores estrangeiros, relativos a entradas no País e a remessas para o exterior de 
recursos financeiros empregados, exclusivamente, em operações e contratos referidos nos incisos I e II deste artigo. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente a operações e contratos efetuados por intermédio de instituições 
financeiras, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários e 
sociedades corretoras de mercadorias. 
Art. 3o O Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria da Receita Federal, o Conselho Monetário Nacional e o Banco 
Central do Brasil, no âmbito de suas respectivas competências, editarão as normas necessárias à implementação do disposto 
neste Decreto. 
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos sobre os lançamentos efetuados a partir de 
13 de julho de 2002. 
Brasília, 10 de julho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 
 
24. DECRETO Nº 4.298, DE 11 DE JULHO DE 2002 (DOU 12.07.2002, Seção 1, p. 20). Dispõe sobre a atuação dos 
órgãos e entidades da Administração Pública Federal durante o processo de transição governamental. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição, 
DECRETA:  
Art. 1o Transição governamental é o processo que objetiva propiciar condições para que o candidato eleito para o cargo de 
Presidente da República possa receber de seu antecessor todos os dados e informações necessários à implementação do 
programa do novo governo, desde a data de sua posse. 
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Parágrafo único. Caberá ao Chefe da Casa Civil da Presidência da República a coordenação dos trabalhos vinculados à 
transição governamental. 
Art. 2o O processo de transição governamental tem início seis meses antes da data da posse do novo Presidente da República 
e com ela se encerra. 
Art. 3o O candidato eleito para o cargo de Presidente da República poderá indicar equipe de transição, a qual terá acesso às 
informações relativas às contas públicas, aos programas e aos projetos do Governo Federal. 
Parágrafo único. A indicação a que se refere este artigo será feita por meio de ofício ao Presidente da República. 
Art. 4o Os pedidos de acesso às informações de que trata o art. 3o, qualquer que seja a sua natureza, deverão ser formulados 
por escrito e encaminhados ao Secretário-Executivo da Casa Civil da Presidência da República, a quem competirá requisitar 
dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal os dados solicitados pela equipe de transição, observadas as 
condições estabelecidas no Decreto no 4.199, de 16 de abril de 2002. 
Art. 5o Os Secretários-Executivos dos Ministérios deverão encaminhar ao Secretário-Executivo da Casa Civil da Presidência 
da República as informações de que trata o art. 4o, as quais serão consolidadas pela coordenação do processo de transição. 
Art. 6o Concluída a consolidação a que se refere o art. 5o, a Casa Civil entregará à equipe de transição documento que 
contenha informações circunstanciadas sobre: 
I - programas realizados e em execução relativos ao período do mandato do Presidente da República; 
II - assuntos que demandarão ação ou decisão da administração nos cem primeiros dias do novo governo; 
III - projetos que aguardam implementação ou que tenham sido interrompidos; e 
IV - glossário de projetos, termos técnicos e siglas utilizadas pela Administração Pública Federal. 
Art. 7o O Chefe da Casa Civil expedirá normas complementares para execução do disposto no art. 5o. 
Art. 8o As reuniões de servidores com integrantes da equipe de transição devem ser objeto de agendamento e registro sumário 
em atas que indiquem os participantes, os assuntos tratados, as informações solicitadas e o cronograma de atendimento das 
demandas apresentadas. 
Art. 9o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 11 de julho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Silvano Gianni 
 
25. DECRETO Nº 4.302, DE 15 DE JULHO DE 2002 (DOU 16.07.2002, Seção 1, p. 1). Dispõe sobre a redução do 
tempo do Serviço Militar Inicial dos conscritos incorporados no ano de 2002 e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da 
Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 6º, § 2º, alínea "b", da Lei no 4.375, de 17 de agosto de 1964, 
DECRETA:  
Art. 1º Fica autorizado o Comandante do Exército a reduzir o tempo do Serviço Militar Inicial dos conscritos incorporados no 
ano de 2002 para período inferior a dez meses. 
Art. 2º O Comandante do Exército baixará os atos complementares necessários à execução deste Decreto. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 15 de julho de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Geraldo Magela da Cruz Quintão 
 
26. DECRETO Nº 4.303, DE 15 DE JULHO DE 2002 (DOU 16.07.2002, Seção 1, p. 1). Dá nova redação ao art. 6o do 
Decreto no 4.298, de 11 de julho de 2002, que dispõe sobre a atuação dos órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal durante o processo de transição governamental. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição,  
DECRETA: 
Art. 1o O art. 6o do Decreto no 4.298, de 11 de julho de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 6o Sem prejuízo do disposto nos arts. 1o a 5o, o Secretário-Executivo da Casa Civil solicitará aos Secretários-Executivos 
dos Ministérios informações circunstanciadas sobre: 
................................................................." (NR) 
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 15 de julho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Silvano Gianni 
 
27. DECRETO Nº 4.311, DE 23 DE JULHO DE 2002 (DOU 24.07.2002, Seção 1, pp. 3-4). Promulga a Convenção 
sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, 
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o texto da Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças 
Arbitrais Estrangeiras, por meio do Decreto Legislativo no 52, de 25 de abril de 2002; 
Considerando que a Convenção entrou em vigor internacional em 7 de junho de 1959, nos termos de seu artigo 12; 
DECRETA: 
Art. 1o A Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, apensa por cópia ao 
presente Decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém. 
Art. 2o São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida 
Convenção, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, acarretem 
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 23 de julho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
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FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Celso Lafer 
CONVENÇÃO SOBRE O RECONHECIMENTO E A EXECUÇÃO DE SENTENÇAS ARBITRAIS ESTRANGEIRAS 
FEITA EM NOVA YORK, EM 10 DE JUNHO DE 1958. 
Artigo I 
1. A presente Convenção aplicar-se-á ao reconhecimento e à execução de sentenças arbitrais estrangeiras proferidas no 
território de um Estado que não o Estado em que se tencione o reconhecimento e a execução de tais sentenças, oriundas de 
divergências entre pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. A Convenção aplicar-se-á igualmente a sentenças arbitrais não 
consideradas como sentenças domésticas no Estado onde se tencione o seu reconhecimento e a sua execução. 
2. Entender-se-á por "sentenças arbitrais" não só as sentenças proferidas por árbitros nomeados para cada caso mas também 
aquelas emitidas por órgãos arbitrais permanentes aos quais as partes se submetam. 
3. Quando da assinatura, ratificação ou adesão à presente Convenção, ou da notificação de extensão nos termos do Artigo X, 
qualquer Estado poderá, com base em reciprocidade, declarar que aplicará a Convenção ao reconhecimento e à execução de 
sentenças proferidas unicamente no território de outro Estado signatário. Poderá igualmente declarar que aplicará a 
Convenção somente a divergências oriundas de relacionamentos jurídicos, sejam eles contratuais ou não, que sejam 
considerados como comerciais nos termos da lei nacional do Estado que fizer tal declaração. 
Artigo II 
1. Cada Estado signatário deverá reconhecer o acordo escrito pelo qual as partes se comprometem a submeter à arbitragem 
todas as divergências que tenham surgido ou que possam vir a surgir entre si no que diz respeito a um relacionamento 
jurídico definido, seja ele contratual ou não, com relação a uma matéria passível de solução mediante arbitragem. 
2. Entender-se-á por "acordo escrito" uma cláusula arbitral inserida em contrato ou acordo de arbitragem, firmado pelas 
partes ou contido em troca de cartas ou telegramas. 
3. O tribunal de um Estado signatário, quando de posse de ação sobre matéria com relação à qual as partes tenham 
estabelecido acordo nos termos do presente artigo, a pedido de uma delas, encaminhará as partes à arbitragem, a menos que 
constate que tal acordo é nulo e sem efeitos, inoperante ou inexeqüível. 
Artigo III 
Cada Estado signatário reconhecerá as sentenças como obrigatórias e as executará em conformidade com as regras de 
procedimento do território no qual a sentença é invocada, de acordo com as condições estabelecidas nos artigos que se 
seguem. Para fins de reconhecimento ou de execução das sentenças arbitrais às quais a presente Convenção se aplica, não 
serão impostas condições substancialmente mais onerosas ou taxas ou cobranças mais altas do que as impostas para o 
reconhecimento ou a execução de sentenças arbitrais domésticas. 
Artigo IV 
1. A fim de obter o reconhecimento e a execução mencionados no artigo precedente, a parte que solicitar o reconhecimento e 
a execução fornecerá, quando da solicitação: 
a) a sentença original devidamente autenticada ou uma cópia da mesma devidamente certificada; 
b) o acordo original a que se refere o Artigo II ou uma cópia do mesmo devidamente autenticada. 
2. Caso tal sentença ou tal acordo não for feito em um idioma oficial do país no qual a sentença é invocada, a parte que 
solicitar o reconhecimento e a execução da sentença produzirá uma tradução desses documentos para tal idioma. A tradução 
será certificada por um tradutor oficial ou juramentado ou por um agente diplomático ou consular. 
Artigo V 
1. O reconhecimento e a execução de uma sentença poderão ser indeferidos, a pedido da parte contra a qual ela é invocada, 
unicamente se esta parte fornecer, à autoridade competente onde se tenciona o reconhecimento e a execução, prova de que: 
a) as partes do acordo a que se refere o Artigo II estavam, em conformidade com a lei a elas aplicável, de algum modo 
incapacitadas, ou que tal acordo não é válido nos termos da lei à qual as partes o submeteram, ou, na ausência de indicação 
sobre a matéria, nos termos da lei do país onde a sentença foi proferida; ou 
b) a parte contra a qual a sentença é invocada não recebeu notificação apropriada acerca da designação do árbitro ou do 
processo de arbitragem, ou lhe foi impossível, por outras razões, apresentar seus argumentos; ou 
c) a sentença se refere a uma divergência que não está prevista ou que não se enquadra nos termos da cláusula de submissão à 
arbitragem, ou contém decisões acerca de matérias que transcendem o alcance da cláusula de submissão, contanto que, se as 
decisões sobre as matérias suscetíveis de arbitragem puderem ser separadas daquelas não suscetíveis, a parte da sentença que 
contém decisões sobre matérias suscetíveis de arbitragem possa ser reconhecida e executada; ou  
d) a composição da autoridade arbitral ou o procedimento arbitral não se deu em conformidade com o acordado pelas partes, 
ou, na ausência de tal acordo, não se deu em conformidade com a lei do país em que a arbitragem ocorreu; ou 
e) a sentença ainda não se tornou obrigatória para as partes ou foi anulada ou suspensa por autoridade competente do país em 
que, ou conforme a lei do qual, a sentença tenha sido proferida. 
2. O reconhecimento e a execução de uma sentença arbitral também poderão ser recusados caso a autoridade competente do 
país em que se tenciona o reconhecimento e a execução constatar que: 
a) segundo a lei daquele país, o objeto da divergência não é passível de solução mediante arbitragem; ou 
b) o reconhecimento ou a execução da sentença seria contrário à ordem pública daquele país. 
Artigo VI 
Caso a anulação ou a suspensão da sentença tenha sido solicitada à autoridade competente mencionada no Artigo V, 1. (e), a 
autoridade perante a qual a sentença está sendo invocada poderá, se assim julgar cabível, adiar a decisão quanto a execução 
da sentença e poderá, igualmente, a pedido da parte que reivindica a execução da sentença, ordenar que a outra parte forneça 
garantias apropriadas. 
Artigo VII 
1. As disposições da presente Convenção não afetarão a validade de acordos multilaterais ou bilaterais relativos ao 
reconhecimento e à execução de sentenças arbitrais celebrados pelos Estados signatários nem privarão qualquer parte 
interessada de qualquer direito que ela possa ter de valer-se de uma sentença arbitral da maneira e na medida permitidas pela 
lei ou pelos tratados do país em que a sentença é invocada. 
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2. O Protocolo de Genebra sobre Cláusulas de Arbitragem de 1923 e a Convenção de Genebra sobre a Execução de Sentenças 
Arbitrais Estrangeiras de 1927 deixarão de ter efeito entre os Estados signatários quando, e na medida em que, eles se tornem 
obrigados pela presente Convenção. 
Artigo VIII 
1. A presente Convenção estará aberta, até 31 de dezembro de 1958, à assinatura de qualquer Membro das Nações Unidas e 
também de qualquer outro Estado que seja ou que doravante se torne membro de qualquer órgão especializado das Nações 
Unidas, ou que seja ou que doravante se torne parte do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, ou qualquer outro Estado 
convidado pela Assembléia Geral das Nações Unidas. 
2. A presente Convenção deverá ser ratificada e o instrumento de ratificação será depositado junto ao Secretário-Geral das 
Nações Unidas. 
Artigo IX 
1. A presente Convenção estará aberta para adesão a todos os Estados mencionados no Artigo VIII. 
2. A adesão será efetuada mediante o depósito de instrumento de adesão junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas. 
Artigo X 
1. Qualquer Estado poderá, quando da assinatura, ratificação ou adesão, declarar que a presente Convenção se estenderá a 
todos ou a qualquer dos territórios por cujas relações internacionais ele é responsável. Tal declaração passará a ter efeito 
quando a Convenção entrar em vigor para tal Estado. 
2. A qualquer tempo a partir dessa data, qualquer extensão será feita mediante notificação dirigida ao Secretário-Geral das 
Nações Unidas e terá efeito a partir do nonagésimo dia a contar do recebimento pelo Secretário-Geral das Nações Unidas de 
tal notificação, ou a partir da data de entrada em vigor da Convenção para tal Estado, considerada sempre a última data. 
3. Com respeito àqueles territórios aos quais a presente Convenção não for estendida quando da assinatura, ratificação ou 
adesão, cada Estado interessado examinará a possibilidade de tomar as medidas necessárias a fim de estender a aplicação da 
presente Convenção a tais territórios, respeitando-se a necessidade, quando assim exigido por razões constitucionais, do 
consentimento dos Governos de tais territórios. 
Artigo XI 
No caso de um Estado federativo ou não-unitário, aplicar-se-ão as seguintes disposições: 
a) com relação aos artigos da presente Convenção que se enquadrem na jurisdição legislativa da autoridade federal, as 
obrigações do Governo federal serão as mesmas que aquelas dos Estados signatários que não são Estados federativos; 
b) com relação àqueles artigos da presente Convenção que se enquadrem na jurisdição legislativa dos estados e das 
províncias constituintes que, em virtude do sistema constitucional da confederação, não são obrigados a adotar medidas 
legislativas, o Governo federal, o mais cedo possível, levará tais artigos, com recomendação favorável, ao conhecimento das 
autoridades competentes dos estados e das províncias constituintes; 
c) um Estado federativo Parte da presente Convenção fornecerá, atendendo a pedido de qualquer outro Estado signatário que 
lhe tenha sido transmitido por meio do Secretário-Geral das Nações Unidas, uma declaração da lei e da prática na 
confederação e em suas unidades constituintes com relação a qualquer disposição em particular da presente Convenção, 
indicando até que ponto se tornou efetiva aquela disposição mediante ação legislativa ou outra. 
Artigo XII 
1. A presente Convenção entrará em vigor no nonagésimo dia após a data de depósito do terceiro instrumento de ratificação 
ou adesão. 
2. Para cada Estado que ratificar ou aderir à presente Convenção após o depósito do terceiro instrumento de ratificação ou 
adesão, a presente Convenção entrará em vigor no nonagésimo dia após o depósito por tal Estado de seu instrumento de 
ratificação ou adesão. 
Artigo XIII 
1. Qualquer Estado signatário poderá denunciar a presente Convenção mediante notificação por escrito dirigida ao Secretário-
Geral das Nações Unidas. A denúncia terá efeito um ano após a data de recebimento da notificação pelo Secretário-Geral. 
2. Qualquer Estado que tenha feito uma declaração ou notificação nos termos do Artigo X poderá, a qualquer tempo a partir 
dessa data, mediante notificação ao Secretário-Geral das Nações Unidas, declarar que a presente Convenção deixará de 
aplicar-se ao território em questão um ano após a data de recebimento da notificação pelo Secretário-Geral. 
3. A presente Convenção continuará sendo aplicável a sentenças arbitrais com relação às quais tenham sido instituídos 
processos de reconhecimento ou de execução antes de a denúncia surtir efeito. 
Artigo XIV 
Um Estado signatário não poderá valer-se da presente Convenção contra outros Estados signatários, salvo na medida em que 
ele mesmo esteja obrigado a aplicar a Convenção. 
Artigo XV 
O Secretário-Geral das Nações Unidas notificará os Estados previstos no Artigo VIII acerca de: 
a) assinaturas e ratificações em conformidade com o Artigo VIII; 
b) adesões em conformidade com o Artigo IX; 
c) declarações e notificações nos termos dos Artigos I, X e XI; 
d) data em que a presente Convenção entrar em vigor em conformidade com o Artigo XII; 
e) denúncias e notificações em conformidade com o Artigo XIII. 
Artigo XVI 
1. A presente Convenção, da qual os textos em chinês, inglês, francês, russo e espanhol são igualmente autênticos, será 
depositada nos arquivos das Nações Unidas. 
2. O Secretário-Geral das Nações Unidas transmitirá uma cópia autenticada da presente Convenção aos Estados 
contemplados no Artigo VIII. 
 
28. DECRETO Nº 4.315, DE 30 DE JULHO DE 2002 (DOU 31.07.2002, Seção 1, pp. 1-2). Altera dispositivos do 
Decreto no 2.574, de 29 de abril de 1998, que regulamenta a Lei no 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas 
gerais sobre o desporto e dá outras providências. 
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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 no 9.615, de 24 de março de 1998, 
DECRETA: 
Art. 1o O art. 70 do Decreto no 2.574, de 29 de abril de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 70.................................................................................... 
................................................................................................ 
II - um por cento do valor da multa contratual, nos casos de transferências nacionais e internacionais, a ser pago pelo atleta; 
.......................................................................................................... 
IV - penalidades disciplinares pecuniárias aplicadas aos atletas profissionais pelas entidades de prática desportiva, pelas de 
administração do desporto ou pelos órgãos da Justiça Desportiva. 
§ 1o O pagamento das importâncias resultantes da aplicação dos incisos I, II, III e IV deste artigo será efetuado mediante o 
recolhimento direto à FAAP, por intermédio da rede bancária, por meio de guia de recolhimento, em até cinco dias úteis após 
a ocorrência do fato gerador, ou no dia imediatamente posterior, se na data prevista não houver expediente bancário. 
.......................................................................................................... 
§ 4o As entidades de administração e de prática deverão prestar todas as informações financeiras, cadastrais e de registro, 
necessárias ao recebimento das contribuições e, no caso de recusa, sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua 
apresentação deficiente, a FAAP fixará, de ofício, sem prejuízo da penalidade cabível, a importância que julgar devida, 
cabendo à entidade devedora o ônus da prova em contrário. 
.......................................................................................................... 
§ 11. Será exibida, quando do registro dos contratos e transferências de atletas profissionais nas entidades nacionais e 
regionais de administração, cópia do comprovante de recolhimento das contribuições devidas à FAAP previstas nos incisos I 
e II do art. 57 da Lei no 9.615, de 1998. 
§ 12. A contribuição prevista no inciso III do art. 57 da Lei no 9.615, de 1998, será retida e recolhida pelas entidades 
nacionais de administração do desporto profissional.” (NR) 
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o Ficam revogados os §§ 5o, 6o, 7o, 8o, 9o e 10 do art. 70 do Decreto no 2.574, de 29 de abril de 1998. 
Brasília, 30 de julho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Caio Luiz de Carvalho 
 

P O R T A R I A S  

 
29. PORTARIA Nº 79, DE 25 DE JUNHO DE 2002, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (DJU 15.07.2002, Seção 1, p. 7). 
O Procurador do Trabalho subscrito, no uso das atribuições legais e institucionais que lhe são conferidas pelos arts. 129, III, 
da Constituição da República, 6º, VII, 7º, I, e 84, II, da Lei Complementar 75/93 e 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, e 
Considerando a Denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual, Promotora de Justiça do Município de Estrela, por 
intermédio da qual foi apurado que a empresa AURI ALVÍSIO GREGORY - FIRMA INDIVIDUAL, utiliza-se de mão-de-
obra de trabalhadores menores de 18 (dezoito) anos de idade em condição insalubre e perigosa e, inclusive, de menores de 16 
(dezesseis) anos de idade; 
Considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa dos direitos e interesses da criança e do adolescente - art. 5º, III, 
"e", 6º, VII, "c", e 83, V, da Lei Complementar 75/93; 
Considerando o art. 7º, XXXIII, da Constituição da República, que proíbe o trabalho a menores de 18 anos em atividade 
noturna, insalubre ou perigosa, bem como trabalho de menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 
anos; 
Considerando, ainda, a possibilidade de violação aos princípios estabelecidos na Convenção 182 da Organização 
Internacional do Trabalho, além da Recomendação nº 190, do mesmo organismo internacional (promulgados pelo Decreto nº 
3597/2000). 
RESOLVE: 
I - Instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO em face da empresa AURI ALVÍSIO GREGORY- FIRMA INDIVIDUAL, 
inscrita no CNPJ sob o nº 93.306.579/0001-04, situada na Av. Dos Estados, nº 486, bairro dos Estados, no Município de 
Estrela/RS, tendo por objeto a completa apuração dos fatos mencionados, bem como a busca de soluções administrativas ou 
de elementos para a propositura das medidas judiciais que se fizerem necessárias; 
II - determinar, para a formação dos autos do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, a juntada dessa Portaria e das peças que 
compõem o Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público nº 002/02. 
Publique-se. 
IVAN SÉRGIO CAMARGO DOS SANTOS 
Procurador do Trabalho 
 
30. PORTARIA Nº 302, DE 26 DE JUNHO DE 2002, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (DOU 
05.07.2002, Seção 1, p. 165 - Republicada por ter saído com incorreção, do original, no DOU 27.06.2002, Seção 1, p. 
115). Aprova o modelo de Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho a ser utilizado como recibo de quitação das 
verbas rescisórias e para o saque de FGTS. 
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87, parágrafo 
único, I, da Constituição da República Federativa do Brasil, e o art. 913 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e 
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CONSIDERANDO o disposto no art. 36 do Regulamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, aprovado pelo 
Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, e 
CONSIDERANDO a necessidade de atualização do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho em face das alterações 
legais, resolve: 
Art. 1º Aprovar o modelo do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho e suas respectivas especificações técnicas, em 
anexo. 
Art. 2º O Termo de Rescisão de Contrato do Trabalho é o instrumento de quitação das verbas rescisórias, e será utilizado para 
o saque do FGTS. 
Art. 3º 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. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
PAULO JOBIM FILHO 
ANEXO 
Especificações Técnicas 
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho 
I - O modelo deverá ser plano e impresso em offset com 297 milímetros de altura e 210 milímetros de largura em papel com 
75 gramas por metro quadrado. 
II - O modelo deverá ser impresso em quatro vias, em papel A4, na cor branca. 
III - As quatro vias deverão conter no verso, cabeça com cabeça, as Instruções de Preenchimento. 
IV - Nas áreas hachuradas, aplicar retícula positiva a 10%, de 120 linhas por polegada, ponto redondo, com inclinação de 45 
graus. 
V - É facultada a confecção do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho em formulário contínuo, e o acréscimo de 
rubricas nos campos de número 29 (vinte e nove) a 55 (cinqüenta e cinco), de acordo com as necessidades das empresas, 
desde que respeitada a seqüência das rubricas estabelecida no modelo e a distinção das colunas de pagamentos e deduções. 
Instruções de Preenchimento 
Os campos de número 01 a 55 serão preenchidos pelo empregador. 
Os campos de número 56 e 58 serão preenchidos pelo empregado, de próprio punho, salvo quando se tratar de analfabeto. 
Quando devida a homologação, a autoridade competente preencherá o campo 60 nas 4 (quatro) vias do Termo de Rescisão. 
Campo 01 - Informar o número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ ou do Cadastro Específico do INSS - CEI. 
Campo 08 - Informar a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE. 
Campo 09 - Informar a inscrição da empresa tomadora de serviços ou da obra de construção civil, quando for o caso. 
Campos 19 e 22 - Formato DD/MM/AAAA. 
Campo 23 - Formato DD/MM/AAAA. Informar a data em que foi concedido o aviso prévio. 
Campo 24 - Formato DD/MM/AAAA. Informar a data do efetivo afastamento do empregado do serviço. 
Campo 25 - Informar a causa do afastamento do empregado. 
Campo 26 - Indicar o código de afastamento, de acordo com as instruções normativas/operacionais da CAIXA. 
Campo 27 - Indicar o percentual devido a título de pensão alimentícia, quando for o caso. 
Campo 28 - Indicar a categoria do trabalhador, de acordo com as instruções normativas/operacionais da CAIXA. 
Campo 57 - Assinatura do empregador ou de seu representante devidamente habilitado. 
Campos 61 e 62 - Serão de preenchimento obrigatório quando se tratar de empregado e/ou representante legal analfabetos. 
Campo 63 - Identificar o nome, endereço e telefone do órgão que prestou a assistência ao empregado. Quando for entidade 
sindical, deverá, também, ser informado o número do seu registro no Ministério do Trabalho e Emprego. 
Campo 64 - Carimbo datador indicando a data de recepção do documento e o código do banco/agência. 
 
31. PORTARIA Nº 79, DE 28 DE JUNHO DE 2002, DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL - SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA (DOU 04.07.2002, Seção 1, p. 89). Dispõe sobre a atualização de valores devidos pela 
Fazenda Federal em virtude de sentenças judiciárias transitadas em julgado. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no 
§ 1º do art. 100 da Constituição Federal c/c o art. 15 da Lei nº 10.192, de 14/02/2001, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 1º da Instrução Normativa CJF nº 01, de 06 de abril de 1990, e o que ficou decidido 
pelo Conselho da Justiça Federal, no Processo Administrativo 2000240123, em Sessão de 18 de junho de 2001, relativa à 
atualização monetária dos precatórios do Tesouro Nacional a cargo da Justiça Federal, resolve: 
Art. 1º Informar os coeficientes de correção monetária dos Precatórios a cargo do Tesouro Nacional, de conformidade com a 
tabela constante do Anexo, com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, Série Especial, 
divulgado pela Fundação IBGE, com vista à elaboração das respectivas propostas orçamentárias. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
MINISTRO NILSON NAVES 
ANEXO 
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO NÚMERO ÍNDICE 

JULHO/2001 1,07651 
AGOSTO/2001 1,06648 

SETEMBRO/2001 1,05405 
OUTUBRO/2001 1,05006 

NOVEMBRO/2001 1,04619 
DEZEMBRO/2001 1,03593 

JANEIRO/2002 1,03027 
FEVEREIRO/2002 1,02392 
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MARÇO/2002 1,01943 
ABRIL/2002 1,01537 
MAIO/2002 1,00751 

JUNHO/2002 1,00330 
JULHO/2002 1,00000 

PERÍODO-BASE: Esta tabela compreende a variação acumulada do IPCA, Série Especial, aplicada ao Número-índice, no 
período-base de julho a dezembro de 2001 e janeiro a junho de 2002. 
CÁLCULO: Para encontrar o valor do precatório, acrescido da correção monetária devida, multiplica-se o valor do precatório 
a ser corrigido pelo coeficiente desta tabela, correspondente ao mês em que ocorreu sua última atualização. 
NOTA EXPLICATIVA: 
1 - Os coeficientes constantes desta tabela aplicam-se aos precatórios a serem incluídos na proposta orçamentária para o 
exercício de 2003. 
2 - Na hipótese de que haja necessidade de atualização de valor anterior a julho de 2000, aplica-se, primeiramente, a tabela 
constante da Portaria CJF nº 40, de 29/06/2001, DJ de 09/07/2001. 
 
32. PORTARIA Nº 014, DE 1º DE JULHO DE 2002, DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 02.07.2002, 1º Caderno, p. 44). 
O Juiz-Corregedor Regional da Justiça do Trabalho da 4ª Região, no uso de suas atribuições legais e regimentais,  
CONSIDERANDO a recente posse e exercício de 32 (trinta e dois) Juízes Substitutos e a perspectiva de novas assunções 
para o preenchimento dos cargos remanescentes no âmbito da 4ª Região; 
CONSIDERANDO a necessidade de parcial redefinição das vagas de zoneamento fixadas na Portaria nº 001/2001 da 
Corregedoria Regional, diante das peculiaridades que envolvem as localidades integrantes de cada uma das circunscrições em 
que se divide a jurisdição territorial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região quanto às unidades judiciárias de 1º grau; 
CONSIDERANDO a autorização do Órgão Especial deste Tribunal, na sessão ordinária de 28 de junho de 2002, das 
alterações e da criação de circunscrições e do acréscimo de vagas proposto, 
RESOLVE: 
Art. 1º - A jurisdição territorial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, para efeito de substituição e aplicação do 
artigo 656 da Consolidação das Leis do Trabalho, do artigo 44, VII, do Regimento Interno deste Tribunal e do artigo 1º do 
Provimento nº 213 da Corregedoria Regional, fica dividida em 35 (trinta e cinco) circunscrições, constituídas pelas Varas do 
Trabalho, como segue: 
1ª Circunscrição - Varas do Trabalho de PORTO ALEGRE (1ª a 30ª) - 30 (trinta) Juízes do Trabalho Substitutos, sendo 1 
(um) para cada uma; 
2ª Circunscrição - Varas do Trabalho de CANOAS (1ª a 3ª) - 03 (três) Juízes do Trabalho Substitutos; 
3ª Circunscrição - Varas do Trabalho de SAPUCAIA DO SUL e ESTEIO - 01 (um) Juiz do Trabalho Substituto; 
4ª Circunscrição - Varas do Trabalho de SÃO LEOPOLDO (1ª a 3ª) - 02 (dois) Juízes do Trabalho Substitutos; 
5ª Circunscrição - Varas do Trabalho de NOVO HAMBURGO (1ª a 5ª) - 04 (quatro) Juízes do Trabalho Substitutos; 
6ª Circunscrição - Vara do Trabalho de MONTENEGRO - 01 (um) Juiz do Trabalho Substituto; 
7ª Circunscrição - Varas do Trabalho de TAQUARA (1ª e 2ª) - 02 (dois) Juízes do Trabalho Substitutos; 
8ª Circunscrição - Vara do Trabalho de GRAMADO - 01 (um) Juiz do Trabalho Substituto; 
9ª Circunscrição - Varas do Trabalho de SAPIRANGA (1ª a 3ª) e ESTÂNCIA VELHA - 02 (dois) Juízes do Trabalho 
Substitutos; 
10ª Circunscrição - Varas do Trabalho de GRAVATAÍ e CACHOEIRINHA - 03 (três) Juízes do Trabalho Substitutos; 
11ª Circunscrição - Varas do Trabalho de VIAMÃO e ALVORADA - 01 (um) Juiz do Trabalho Substituto; 
12ª Circunscrição - Vara do Trabalho de OSÓRIO - 02 (dois) Juízes do Trabalho Substitutos; 
13ª Circunscrição - Vara do Trabalho de GUAÍBA - 01 (um) Juiz do Trabalho Substituto; 
14ª Circunscrição - Vara do Trabalho de CAMAQUÃ - 01 (um) Juiz do Trabalho Substituto; 
15ª Circunscrição - Vara do Trabalho de CACHOEIRA DO SUL - 01 (um) Juiz do Trabalho Substituto; 
16ª Circunscrição - Varas do Trabalho de SÃO JERÔNIMO e TRIUNFO - 01 (um) Juiz do Trabalho Substituto; 
17ª Circunscrição - Varas do Trabalho de CAXIAS DO SUL (1ª a 3ª) e FARROUPILHA - 04 (quatro) Juízes do Trabalho 
Substitutos; 
18ª Circunscrição - Varas do Trabalho de BENTO GONÇALVES (1ª e 2ª) - 01 (um) Juiz do Trabalho Substituto; 
19ª Circunscrição - Vara do Trabalho de VACARIA - 01 (um) Juiz do Trabalho Substituto; 
20ª Circunscrição - Vara do Trabalho de LAJEADO - 01 (um) Juiz do Trabalho Substituto; 
21ª Circunscrição - Varas do Trabalho de SANTA CRUZ DO SUL (1ª e 2ª) - 03 (três) Juízes do Trabalho Substitutos; 
22ª Circunscrição - Varas do Trabalho de SANTA MARIA (1ª e 2ª) - 02 (dois) Juízes do Trabalho Substitutos; 
23ª Circunscrição - Varas do Trabalho de SÃO BORJA e SANTIAGO - 01 (um) Juiz do Trabalho Substituto; 
24ª Circunscrição - Varas do Trabalho de PASSO FUNDO (1ª e 2ª) - 02 (dois) Juízes do Trabalho Substitutos; 
25ª Circunscrição - Vara do Trabalho de CARAZINHO - 01 (um) Juiz do Trabalho Substituto; 
26ª Circunscrição - Vara do Trabalho de ERECHIM - 01 (um) Juiz do Trabalho Substituto; 
27ª Circunscrição - Varas do Trabalho de PALMEIRA DAS MISSÕES, FREDERICO WESTPHALEN e TRÊS PASSOS - 
01 (um) Juiz do Trabalho Substituto; 
28ª Circunscrição - Varas do Trabalho de SANTO ÂNGELO e SANTA ROSA - 01 (um) Juiz do Trabalho Substituto; 
29ª Circunscrição - Varas do Trabalho de CRUZ ALTA e IJUÍ - 01 (um) Juiz do Trabalho Substituto; 
30ª Circunscrição - Vara do Trabalho de URUGUAIANA - 02 (dois) Juízes do Trabalho Substitutos; 
31ª Circunscrição - Varas do Trabalho de ALEGRETE, ROSÁRIO DO SUL e SÃO GABRIEL - 01 (um) Juiz do Trabalho 
Substituto; 
32ª Circunscrição - Vara do Trabalho de BAGÉ - 02 (dois) Juízes do Trabalho Substitutos; 
33ª Circunscrição - Vara do Trabalho de SANT'ANA DO LIVRAMENTO - 01 (um) Juiz do Trabalho Substituto; 
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34ª Circunscrição - Varas do Trabalho de PELOTAS (1ª a 3ª) e ARROIO GRANDE - 04 (quatro) Juízes do Trabalho 
Substitutos; 
35ª Circunscrição - Varas do Trabalho de RIO GRANDE (1ª e 2ª) - 03 (três) Juízes do Trabalho Substitutos. 
Art. 2º - A sede das circunscrições que abranjam mais de um município será aquela localidade indicada em primeiro lugar. 
Art. 3º - O zoneamento estabelecido pela presente Portaria passará a vigorar a partir de 14.08.2002. 
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Porto Alegre, 1º de julho de 2002. 
Mario Chaves, 
Juiz-Corregedor Regional. 
 
33. PORTARIA Nº 82, DE 3 DE JULHO DE 2002, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (DJU 15.07.2002, Seção 1, p. 7). 
O Procurador do Trabalho subscrito, no uso das atribuições legais e institucionais que lhe são conferidas pelos arts. 129, III, 
da Constituição da República, 6º, VII, 7º, I, e 84, II, da Lei Complementar 75/93 e 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, e 
Considerando a Denúncia formulada pela Procuradora do Trabalho, Dra. Dulce Martini Torzecki, por intermédio da qual foi 
apurado que a empresa ELISEU DE ALMEIDA PORTO - FIRMA INDIVIDUAL utiliza-se de mão-de-obra de trabalhadores 
menores de 18 (dezoito) anos de idade em condição insalubre e perigosa e, inclusive, de menores de 16 (dezesseis) anos de 
idade; 
Considerando que incumbe ao Ministério Público a defesa dos direitos e interesses da criança e do adolescente - art. 5º, III, 
"e", 6º, VII, "c", e 83, V, da Lei Complementar 75/93; 
Considerando o art. 7º, XXXIII, da Constituição da República, que proíbe o trabalho a menores de 18 anos em atividade 
noturna, insalubre ou perigosa, bem como trabalho de menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 
anos; 
Considerando, ainda, a possibilidade de violação aos princípios estabelecidos na Convenção 182 da Organização 
Internacional do Trabalho, além da Recomendação nº 190, do mesmo organismo internacional (promulgados pelo Decreto nº 
3597/2000). 
RESOLVE: 
I - Instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO em face da empresa ELISEU DE ALMEIDA PORTO - FIRMA 
INDIVIDUAL, representada pelo titular Eliseu de Almeida Porto, identidade nº 8050445389 SSP/RS, situada no local 
denominado Cabeceira das Tunas, s/n, interior do Município de Giruá/RS, tendo por objeto a completa apuração dos fatos 
mencionados, bem como a busca de soluções administrativas ou de elementos para a propositura das medidas judiciais que se 
fizerem necessárias; 
II - determinar, para a formação dos autos do INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO, a juntada dessa Portaria e das peças que 
compõem o Procedimento Preparatório de Inquérito Civil Público nº 118/02. 
Publique-se. 
IVAN SÉRGIO CAMARGO DOS SANTOS 
Procurador do Trabalho 
 
34. PORTARIA Nº 529, DE 5 DE JULHO DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - PRESIDÊNCIA DA 
REPÚBLICA (DOU 08.07.2002, Seção 1, p. 3). Unidades Regionais de Administração, sua localização e jurisdição. 
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 4º, incisos I e XIV, e 45, caput e § 
1º, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, resolve: 
Art. 1º As Unidades Regionais de Administração, instituídas pela Portaria nº 904, de 15 de dezembro de 1999, sua 
localização e jurisdição, passam a ser as constantes do Anexo I desta Portaria. 
Parágrafo único. As Unidades Regionais de Administração e os Núcleos de Apoio Administrativo integrantes das 
Procuradorias da União prestarão o apoio administrativo necessário ao funcionamento de outras unidades descentralizadas, 
eventualmente existentes na sua jurisdição e não constantes do Anexo I. 
Art. 2º À Coordenadoria-Geral de Recursos Logísticos, da Diretoria-Geral de Administração, compete, além do apoio 
administrativo às unidades da Advocacia-Geral da União sediadas em Brasília, o apoio às unidades constantes do Anexo II 
desta Portaria. 
Art. 3º A Diretoria-Geral de Administração adotará, no prazo de até quinze dias, contados da data de publicação desta 
Portaria, as providências necessárias à implementação das novas jurisdições. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º Fica revogado o Anexo I da Portaria nº 904, de 15 de dezembro de 1999. 
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA 
ANEXO I 

UNIDADE REGIONAL DE 
ADMINISTRAÇÃO – URA 

LOCALIZAÇÃO JURISDIÇÃO 

URA São Paulo São Paulo PRU 3ª Região; PSU – Campinas; PSU -
Marília; PSU - Presidente Prudente; PSU –
Ribeirão Preto; PSU - São José dos Cam-
pos; PSU - São José do Rio Preto; PSU -
Santos; PU - Mato Grosso do Sul; e PU –
Mato Grosso. 

URA Rio de Janeiro Rio de Janeiro PRU 2ª Região; PSU - Campos; PSU - Ni-
terói; PSU - Petrópolis; PSU - Volta Re-
donda; PU - Espírito Santo; PU - Minas 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.171 39 

Gerais; PSU - Juiz de Fora; PSU - 
Uberaba; e PSU - Uberlândia. 

URA Rio Grande do Sul Porto Alegre PRU 4ª Região; PSU Passo Fundo; PSU –
Rio Grande; PSU - Santa Maria; PU - Pa-
raná; PSU - Foz do Iguaçu; PSU - Lon-
drina; PSU - Umuarama; PU - Santa Ca-
tarina; PSU - Chapecó; e PSU Joinville. 

URA Pernambuco Recife PRU 5ª Região; PSU - Petrolina; PU - Ala-
goas; PU - Amapá; PU – Bahia; PSU -
Ilhéus; PU - Ceará; PU – Maranhão; PU -
Pará; PSU - Santarém; PU – Paraíba; PSU 
- Campina Grande; PU - Piauí; PU - Rio 
Grande do Norte; e PU - Sergipe. 

ANEXO II 
UNIDADES APOIADAS PELA 

COORDENADORIA-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS 
PU - Acre; PU - Amazonas; PU - Rondônia; PU - Roraima; PU - Tocantins; e PU - Goiás. 
 
35. PORTARIA N° 13, DE 9 DE JULHO DE 2002, DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (DOU 10.07.2002, Seção 1, p. 79). 
A SECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO e o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE 
NO TRABALHO, no uso das suas atribuições legais, considerando o disposto no inciso I do artigo 200 da Consolidação das 
Leis do Trabalho - CLT e tendo em vista o contido na ata da XXIV Reunião Ordinária do Comitê Permanente Nacional sobre 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - CPN, realizada nos dias 23 e 24 de abril de 2002, 
resolvem: 
Art. 1° Alterar parcialmente a redação da Norma Regulamentadora 18 - Condições e Meio Ambiente do Trabalho na 
Indústria da Construção, que passa a vigorar como a seguir: 
......... 
Cadeira Suspensa 
18.15.49... 
18.15.50 A sustentação da cadeira suspensa deve ser feita por meio de cabo de aço ou cabo de fibra sintética. 
18.15.51 A cadeira suspensa deve dispor de: 
a) sistema dotado com dispositivo de subida e descida com dupla trava de segurança, quando a sustentação for através de 
cabo de aço; 
b) sistema dotado com dispositivo de descida com dupla trava de segurança, quando a sustentação for por meio de cabo de 
fibra sintética; 
c) requisitos mínimos de conforto previstos na NR 17 - Ergonomia; 
d) sistema de fixação do trabalhador por meio de cinto. 
18.15.52... 
18.15.53 A cadeira suspensa deve apresentar na sua estrutura, em caracteres indeléveis e bem visíveis, a razão social do 
fabricante e o número de registro respectivo no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. 
18.15.54... 
18.15.55... 
18.16 - CABOS DE AÇO E CABOS DE FIBRA SINTÉTICA 
18.16.1... 
18.16.2. Os cabos de aço de tração não podem ter emendas nem pernas quebradas que possam vir a comprometer sua 
segurança. 
18.16.2.1 Os cabos de aço devem ter carga de ruptura equivalente a, no mínimo, 5(cinco) vezes a carga máxima de trabalho a 
que estiverem sujeitos e resistência à tração de seus fios de, no mínimo, 160 kgf/mm2 (cento e sessenta quilogramas-força 
por milímetro quadrado). 
18.16.3. Os cabos de aço e de fibra sintética devem ser fixados por meio de dispositivos que impeçam seu deslizamento e 
desgaste. 
18.16.4 Os cabos de aço e de fibra sintética devem ser substituídos quando apresentarem condições que comprometam a sua 
integridade em face da utilização a que estiverem submetidos. 
18.16.5 Os cabos de fibra sintética utilizados para sustentação de cadeira suspensa ou como cabo-guia para fixação do trava-
quedas do cinto de segurança tipo pára-quedista, deverá ser dotado de alerta visual amarelo. 
18.16.6. Os cabos de fibra sintética deverão atender as especificações constantes do Anexo I - Especificações de Segurança 
para Cabos de Fibra Sintética, desta NR. 
Anexo I - Especificações de Segurança para Cabos de Fibra Sintética 
1. O Cabo de fibra sintética utilizado nas condições previstas do subitem 18.16.5 deverá atender as especificações previstas a 
seguir: 
a) deve ser constituído em trançado triplo e alma central. 
b) Trançado externo em multifilamento de poliamida. 
c) Trançado intermediário e o alerta visual de cor amarela em multifilamento de polipropileno ou poliamida na cor amarela 
com o mínimo de 50% de identificação, não podendo ultrapassar 10% (dez por cento) da densidade linear. 
d) Trançado interno em multifilamento de poliamida. 
e) Alma central torcida em multifilamento de poliamida. 
f) Construção dos trançados em máquina com 16, 24, 32 ou 36 fusos. 
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g) Número de referência: 12 (diâmetro nominal em mm.). 
h) Densidade linear 95 + 5 KTEX (igual a 95 + 5 g/m). 
i) Carga de ruptura mínima 20 KN. 
J) Carga de ruptura mínima de segurança sem o trançado externo 15 KN. 
2. O cabo de fibra sintética utilizado nas condições previstas no subitem 18.16.5 deverá atender as prescrições de 
identificação a seguir: 
a) Marcação com fita inserida no interior do trançado interno gravado NR 18.16.5 ISO 1140 1990 e fabricante com CNPJ. 
b) Rótulo fixado firmemente contendo as seguintes informações: 
I. Material constituinte: poliamida 
II. Número de referência: diâmetro de 2mm 
III. Comprimentos em metros. 
c) Incluir o aviso: “CUIDADO: CABO PARA USO ESPECÍFICO EM CADEIRAS SUSPENSAS E CABO-GUIA DE 
SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO DE TRAVA-QUEDAS”. 
3. O cabo sintético deverá ser submetido a Ensaio conforme Nota Técnica ISO 2307/1990, ter avaliação de carga ruptura e 
material constituinte pela rede brasileira de laboratórios de ensaios e calibração do Sistema Brasileiro de Metrologia e 
Qualidade Industrial. 
......... 
Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
VERA OLÍMPIA GONÇALVES 
Secretária de Inspeção do Trabalho 
JUAREZ CORREIA BARROS JÚNIOR 
Diretor de Segurança e Saúde no Trabalho 
 
36. PORTARIA Nº 538, DE 9 DE JULHO DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (DOU 15.07.2002, Seção 
1, p. 4). Competência do Advogado-Geral da União. 
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere os incisos I e XVIII do art. 4º da Lei 
Complementar 73, de 10 de fevereiro de 1993; 
Considerando os Avisos nº 299/AGU/SG-CS, de 14.5.97, nº 380/AGU/SG-CS, de 18.5.98, nº 278, de 14.05.2002, e nº 
936/AGU/SG-CS, de 12.11.2001; 
Resolve: 
Art. 1º Compete ao Advogado-Geral da União a prestação de toda e qualquer informação relativa a atos de sua competência e 
os praticados pelo Presidente da República, afetos a atividades da Instituição. 
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se, inclusive, a correspondências, notificações, requisições, requerimentos e 
intimações. 
Art. 2º Compete aos titulares da Procuradoria-Geral da União, Procuradoria-Geral Federal, Consultoria-Geral da União, 
Corregedoria-Geral da Advocacia da União, Diretoria-Geral da Advocacia-Geral da União, Procuradorias-Regionais da 
União, Procuradorias da União e Procuradorias-Seccionais da União atender solicitações de informações relativas aos atos 
que praticarem. 
Art. 3º As solicitações encaminhadas em desacordo com o estabelecido nesta Portaria serão devolvidas ao solicitante, com a 
indicação da autoridade competente para prestar a informação requerida. 
Art. 4º O disposto nesta Portaria aplica-se às solicitações ainda não atendidas pelas unidades da Advocacia-Geral da União. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA 
 
37. PORTARIA Nº 777, DE 10 DE JULHO DE 2002, DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL (DOU 11.07.2002, Seção 1, p. 224). 
O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso 
II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e considerando o inciso I do art. 9º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 
1998, e o § 4º do art. 229 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, 
resolve: 
Art. 1º A Portaria MPAS nº 4.992, de 5 de fevereiro de 1999, passa a vigorar com a seguinte alteração: 
“Art. 1º.................................................................................... 
................................................................................................ 
Parágrafo único. Entende-se por regime próprio de previdência social o que assegura por lei, inclusive constituição estadual 
ou lei orgânica distrital ou municipal, a servidor público titular de cargo efetivo, pelo menos as aposentadorias e a pensão por 
morte previstas no art. 40 da Constituição Federal.” 
Art. 2º A Portaria MPAS nº 2.346, de 10 de julho de 2001, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 3º ......................................................................... 
...................................................................................... 
Parágrafo único. O CRP terá a sua emissão cancelada quando da verificação pela SPS, mediante procedimento administrativo 
que assegure o contraditório e a ampla defesa, de infração dos critérios e exigências previstos nos arts. 6º, 7º e 7ºA desta 
Portaria, cometidas após à sua emissão.” 
“Art. 7º .......................................................................... 
........................................................................................ 
V - atendimento, no prazo estipulado, de solicitação do Ministério da Previdência e Assistência Social ou de Auditor da 
Previdência Social devidamente cadastrado.” 
“Art. 7ºA A partir de 1º de julho de 2003, serão observados, para efeito de emissão de CRP, em adição ao previsto nos arts. 6º 
e 7º, os seguintes critérios: 
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I - aplicação de recursos do regime próprio de previdência social nos termos previstos na Resolução CMN nº 2.652, de 23 de 
setembro de 1999; e 
II - vedação da concessão de benefícios com requisitos e critérios diversos dos definidos pela Constituição Federal.” 
Art. 3º A Portaria nº 419, de 2 de maio de 2002, passa a vigorar com a seguinte alteração: 
“Art. 3º.......................................................................... 
............................................................................................ 
Parágrafo único. Ao Auditor Fiscal da Previdência Social, devidamente credenciado, deverá ser dado livre acesso à unidade 
gestora de regime próprio de previdência social ou de fundo de natureza previdenciária, podendo inspecionar livros, notas 
técnicas e demais documentos necessários ao perfeito desempenho de suas funções.” 
Art. 4º Fica prorrogado por trinta dias, a contar da publicação desta Portaria, o prazo de que trata o art. 5º da Portaria MPAS 
nº 419, de 2 de maio de 2002. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6º Revoga-se a alínea b do inciso VIII do caput do art. 6º da Portaria nº 2.346, de 10 de julho de 2001, publicada no 
DOU de 12 de julho de 2001, seção 1, pág. 49. 
JOSÉ CECHIN 
 
38. PORTARIA N° 14, DE 10 DE JULHO DE 2002, DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (DOU 11.07.2002, Seção 1, p. 288). 
A SECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO e o DIRETOR DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, no uso 
de suas atribuições legais, resolvem: 
Art. 1º - Prorrogar por 60 (sessenta) dias, o prazo a que se refere o art. 2º da Portaria SIT n.º 06 de 28 de março de 2002, 
publicada no DOU de 1 de abril de 2002, Seção 1, páginas 95 a 98, para recebimento de sugestões à proposta de alteração do 
texto referente a Norma Regulamentadora n.º 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
VERA OLÍMPIA GONÇALVES 
Secretária de Inspeção do Trabalho 
JUAREZ CORREIA BARROS JÚNIOR 
Diretor de Segurança e Saúde no Trabalho 
 
39. PORTARIA Nº 227, DE 11 DE JULHO DE 2002, DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (DOU 12.07.2002, Seção 1, 
pp. 27-8). Dispõe sobre a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e 
Direitos de Natureza Financeira - CPMF. 
O MINISTRO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Emenda Constitucional nº 21, de 18 
de março de 1999, no art. 84 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela Emenda Constitucional nº 
37, de 12 de junho de 2002, nos §§ 2º e 3º do art. 8º, no art. 10, nos §§ 2º e 3º do art.11 e no § 3º do art. 16 da Lei nº 9.311, de 
24 de outubro de 1996, na Lei nº 9.539, de 12 de dezembro de 1997, e na Lei nº 10.174, de 9 de janeiro de 2001, resolve: 
Retenção e Recolhimento da Contribuição 
Art. 1º A Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza 
Financeira - CPMF será, pelas instituições e pessoas referidas no art. 5º da Lei nº 9.311, de 1996: 
I - retida diariamente ou a cada lançamento; 
II - apurada, considerando os fatos geradores ocorridos a partir da quinta-feira da semana anterior até a quarta-feira da 
semana corrente; e 
III - paga até o terceiro dia útil da semana subseqüente à de encerramento do período de apuração. 
§ 1º O período de apuração da contribuição, previsto no inciso II, encerrar-se-á no dia útil imediatamente anterior à 
quartafeira, quando esta não for dia útil. 
§ 2º Caso, na semana do término do período de apuração, ocorra feriado nacional, local ou bancário na quinta ou sexta-feira, 
ou em ambas, o encerramento do referido período será antecipado em número de dias úteis correspondentes a esses feriados. 
§ 3º No caso de feriados imprevistos, decretados excepcionalmente, que recaírem na quinta ou na sexta-feira, a contribuição 
será retida no primeiro dia útil da semana subseqüente. 
§ 4º No caso de a instituição assumir a responsabilidade pelo pagamento da CPMF, em virtude de insuficiência de recursos 
nas contas do contribuinte, a retenção da contribuição poderá ser feita até o último dia útil da semana de encerramento do 
período de apuração de que trata este artigo. 
§ 5º O disposto no parágrafo anterior não elide a responsabilidade supletiva do contribuinte pelo pagamento da contribuição. 
§ 6º O recolhimento do valor da contribuição retida, bem assim o pagamento do valor da contribuição devida como 
contribuinte pelas instituições e pessoas de que trata este artigo, serão efetuados em DARF separados, de forma centralizada, 
pelo estabelecimento sede da instituição, no prazo estabelecido no inciso III. 
Alíquota Zero na Movimentação de Contas 
Art. 2º As instituições financeiras e as entidades referidas no inciso III do art. 8º da Lei nº 9.311, de 1996, deverão verificar 
os dados cadastrais dos correntistas, para fins da aplicação da alíquota zero prevista nos incisos I, II e VI do mesmo artigo. 
Parágrafo único. O Banco Central do Brasil expedirá normas para o atendimento do disposto no § 1º do art. 8º da Lei nº 
9.311, de 1996. 
Alíquota Zero nas Operações das Instituições de Mercado 
Art. 3º O disposto nos incisos III e IV do art. 8º da Lei nº 9.311, de 1996, aplica-se, exclusivamente, aos lançamentos 
referentes às seguintes operações e atividades: 
I - captação de recursos, inclusive no mercado interfinanceiro e do exterior, com ou sem emissão de títulos; 
II - empréstimo e financiamento, inclusive desconto, e adiantamentos sobre contratos de câmbio de exportação; 
III - transferência de recursos interbancários; 
IV - cessão e aquisição de direitos creditórios; 
V - repasse de recursos de instituições oficiais e repasses interfinanceiros; 
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VI - repasse de empréstimos obtidos no exterior; 
VII - prestação de serviços de arrecadação de tributos, serviços de pagamentos e recebimentos diversos e outros serviços 
típicos de instituições financeiras, observado o disposto no § 1º; 
VIII - atividades relacionadas com o Serviço de Compensação de Cheques e outros Papéis; 
IX - subscrição, compra e venda de títulos e valores mobiliários para revenda ou investimento de caráter não permanente, 
observado que, no caso de operações tendo por objeto ações ou contratos a elas referenciados, o disposto neste artigo 
restringe-se ao mercado primário e ao mercado secundário de bolsa de valores ou de entidade a ela assemelhada; 
X - intermediação e distribuição de títulos e valores mobiliários; 
XI - compra e venda de certificados, títulos e valores mobiliários por conta de terceiros; 
XII - custódia de títulos e valores mobiliários; 
XIII - recebimentos e pagamentos de resgates, juros e outros proventos de títulos de crédito e aplicações financeiras; 
XIV - recebimentos e pagamentos de resgates, juros e outros proventos de valores mobiliários de emissão de terceiros; 
XV - operações de câmbio; 
XVI - operações de conta margem e de empréstimo de ações; 
XVII - realização de operações compromissadas; 
XVIII - compra, venda e mútuo de ouro ativo financeiro; 
XIX - aplicações em depósitos interfinanceiros; 
XX - operações, por conta de terceiros e por conta própria, realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros, em 
entidades a elas assemelhadas, e no mercado de balcão; 
XXI - operações das sociedades e fundos de investimento mantidos por investidores residentes ou não no País; 
XXII - operações das carteiras de títulos e valores mobiliários mantidas por investidores não residentes no País; 
XXIII - prestação de serviços de loteria federal, estadual, esportiva e de números, pelas caixas econômicas; 
XXIV - prestação de serviços com correspondentes no exterior e no País; 
XXV - prestação de fiança, aval e outras garantias; 
XXVI - operações de arrendamento mercantil, na qualidade de arrendador; 
XXVII - cobrança de títulos; 
XXVIII - prestação de serviços de custódia vinculados às bolsas de valores, de mercadorias e de futuros; 
XXIX - contribuições ao Fundo Garantidor de Crédito e operações de sua carteira; 
XXX - operações dos fundos instituídos pela Lei nº 9.477, de 24 de julho de 1997. 
§ 1º A hipótese prevista no inciso VII não abrange os lançamentos efetuados pela instituição para pagamento ou recolhimento 
de tributos ou contribuições na qualidade de contribuinte ou responsável. 
§ 2º O disposto no inciso XXI compreende também as operações dos clubes de investimento que atendam normas baixadas 
pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM para esta finalidade. 
§ 3º A alíquota zero não se aplica à movimentação dos recursos de investidores não residentes no Brasil, quando do ingresso 
no País ou da remessa para o exterior, os quais transitarão, obrigatoriamente, na conta corrente de depósito do titular da 
aplicação em instituição financeira, ressalvado o disposto no inciso III do art. 2º do Decreto nº 4.296, de 10 de julho de 2002. 
§ 4º O disposto neste artigo somente se aplica às operações realizadas de acordo com as normas previstas na legislação 
pertinente. 
Dispensa de Débito ou Crédito em Conta Corrente 
Art. 4º Ficam dispensadas das exigências a que se refere o art. 16 da Lei nº 9.311, de 1996: 
I - a liquidação de operação de desconto de títulos representativos de operações mercantis, quando efetuada pelo sacado; 
II - a liquidação de adiantamento sobre contratos de câmbio de exportação -ACC; 
III - o empréstimo sob penhor civil, na forma prevista no art.5º, inciso IV, do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 3.851, de 27 
de junho de 2001; 
IV - o crédito educativo; e 
V - o financiamento de bens e serviços, inclusive nas operações de crédito direto ao consumidor, e o financiamento 
imobiliário. 
§ 1º Exclui-se do disposto no inciso II a liquidação de operação realizada a título de adiantamento de contrato de câmbio de 
exportação e descaracterizada pelo cancelamento ou baixa do respectivo contrato, ou pela simples devolução do 
adiantamento. 
§ 2º Nas operações de que tratam os incisos IV e V, o valor referente à concessão do crédito ou do financiamento deverá ser 
pago ao prestador do serviço ou ao vendedor do bem mediante cheque cruzado, intransferível, ou creditado em sua conta 
corrente de depósito. 
§ 3º O disposto no parágrafo anterior aplica-se, também, às administradoras de cartões de crédito, quando atuarem na 
condição de procuradoras dos respectivos usuários. 
§ 4º O financiamento imobiliário a que se refere o inciso V restringe-se ao concedido ao mutuário final, assim entendido o 
financiamento individual para aquisição de imóvel ou para a construção em lote próprio ou em condomínio. 
§ 5º A dispensa da exigência prevista neste artigo somente se aplica ao mutuário da operação. 
Prestação de Informações relativas aos Contribuintes da CPMF 
Art. 5º As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da CPMF prestarão, à Secretaria da Receita Federal, as 
seguintes informações sobre cada contribuinte: 
I - nº de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 
II - valor global, em cada mês, das operações sujeitas à retenção da contribuição, observado o disposto no § 2º; 
III - valor da contribuição retida no período citado no inciso anterior. 
§ 1º As informações de que trata este artigo serão: 
I - totalizadas sob um único código, quando o contribuinte não estiver obrigado a inscrever-se no CPF ou no caso de 
liquidação ou pagamento de créditos, direitos ou valores de que trata o inciso III do art. 2º da Lei nº 9.311, de 1996, de 
montante igual ou inferior a R$ 10.000,00; 
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II - prestadas em meio magnético, de acordo com as especificações a serem baixadas pela Secretaria da Receita Federal, 
abrangendo os dados referentes a cada trimestre do ano-calendário; 
III - entregues até o último dia útil do mês subseqüente ao dos prazos previstos no inciso anterior. 
§ 2º Os dados referentes a determinado mês abrangerão os períodos de apuração encerrados no respectivo mês, sendo 
informadas no mês subseqüente as operações realizadas em períodos fracionários. 
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se, também, às instituições de que trata o inciso IV do art. 2º da Lei nº 9.311, de 1996, no 
que se refere às operações sujeitas ao pagamento da contribuição. 
Art. 6º A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à matéria, o sigilo das informações de 
que trata o artigo anterior, facultada sua utilização para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a 
existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento fiscal, do 
crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e 
alterações posteriores. 
Art. 7º A Secretaria da Receita Federal e o Banco Central do Brasil, no âmbito de suas respectivas competências, editarão as 
normas necessárias à implementação do disposto nesta Portaria, bem assim da não incidência regulamentada no Decreto nº 
4.296, de 10 de julho de 2002. 
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9º Fica revogada a Portaria MF nº 134, de 11 de junho de 1999. 
PEDRO SAMPAIO MALAN 
 
40. PORTARIA Nº 787, DE 12 DE JULHO DE 2002, DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL (DOU 16.07.2002, Seção 1, p. 84). 
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 julho 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 1,001582. Taxa Referencial-TR do mês de junho de 2002. 
Art. 2º Estabelecer que, para o mês de julho 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 
1,004887 - Taxa Referencial-TR do mês de junho de 2002 mais juros. 
Art. 3º Estabelecer que, para o mês de julho 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 1,001582. 
Taxa Referencial-TR do mês de junho de 2002. 
Art. 4º Estabelecer que, para o mês de julho 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 1,017400. 
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 julho de 2002, 
será feita mediante a aplicação, mês a mês, dos seguintes fatores: 

MÊS FATOR SIMPLIFICADO (MULTIPLICAR) 
JUL/94 2,709087 
AGO/94 2,553815 
SET/94 2,421596 
OUT/94 2,385574 
NOV/94 2,342012 
DEZ/94 2,267854 
JAN/95 2,219252 
FEV/95 2,182799 
MAR/95 2,161401 
ABR/95 2,131349 
MAI/95 2,091198 
JUN/95 2,038801 
JUL/95 2,002358 
AGO/95 1,954283 
SET/95 1,934551 
OUT/95 1,912178 
NOV/95 1,885777 
DEZ/95 1,857725 
JAN/96 1,827571 
FEV/96 1,801272 
MAR/96 1,788573 
ABR/96 1,783401 
MAI/96 1,771004 
JUN/96 1,741743 
JUL/96 1,720750 
AGO/96 1,702196 
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SET/96 1,702128 
OUT/96 1,699918 
NOV/96 1,696186 
DEZ/96 1,691450 
JAN/97 1,676695 
FEV/97 1,650616 
MAR/97 1,643712 
ABR/97 1,624864 
MAI/97 1,615333 
JUN/97 1,610502 
JUL/97 1,599306 
AGO/97 1,597868 
SET/97 1,597868 
OUT/97 1,588496 
NOV/97 1,583114 
DEZ/97 1,570082 
JAN/98 1,559323 
FEV/98 1,545720 
MAR/98 1,545411 
ABR/98 1,541865 
MAI/98 1,541865 
JUN/98 1,538327 
JUL/98 1,534032 
AGO/98 1,534032 
SET/98 1,534032 
OUT/98 1,534032 
NOV/98 1,534032 
DEZ/98 1,534032 
JAN/99 1,519144 
FEV/99 1,501872 
MAR/99 1,438024 
ABR/99 1,410104 
MAI/99 1,409681 
JUN/99 1,409681 
JUL/99 1,395448 
AGO/99 1,373607 
SET/99 1,353975 
OUT/99 1,334359 
NOV/99 1,309608 
DEZ/99 1,277292 

JAN/2000 1,261773 
FEV/2000 1,249032 
MAR/2000 1,246664 
ABR/2000 1,244424 
MAI/2000 1,242808 
JUN/2000 1,234537 
JUL/2000 1,223161 
AGO/2000 1,196129 
SET/2000 1,174748 
OUT/2000 1,166698 
NOV/2000 1,162397 
DEZ/2000 1,157882 
JAN/2001 1,149148 
FEV/2001 1,143545 
MAR/2001 1,139670 
ABR/2001 1,130625 
MAI/2001 1,117992 
JUN/2001 1,113094 
JUL/2001 1,097077 
AGO/2001 1,079587 
SET/2001 1,069958 
OUT/2001 1,065907 
NOV/2001 1,050673 
DEZ/2001 1,042748 
JAN/2002 1,040874 
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FEV/2002 1,038900 
MAR/2002 1,037033 
ABR/2002 1,035894 
MAI/2002 1,028693 
JUN/2002 1,017400 

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 
 
41. PORTARIA N° 17, DE 12 DE JULHO DE 2002, DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (DOU 15.07.2002, Seção 1, p. 118). 
A SECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO e o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE 
NO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e, considerando o estabelecido na Portaria MTb n.º 393/96, resolvem: 
Art. 1º - Alterar os itens abaixo dispostos da Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário - NR 29, 
que passam a vigorar como a seguir: 
29.1.4.1. "c" - zelar pelo cumprimento da norma de segurança e saúde nos trabalhos portuários e das demais normas 
regulamentadoras expedidas pela Portaria 3214/78 e alterações posteriores. 
29.1.4.2. "b" - responsabilizar-se pela compra, manutenção, distribuição, higienização, treinamento e zelo pelo uso correto 
dos equipamentos de proteção individual - EPI e equipamentos de proteção coletiva - EPC, observado o disposto na NR-6. 
29.1.4.2. "c" - elaborar e implementar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA - no ambiente de trabalho 
portuário, observado o disposto na NR-9. 
29.1.4.2. "d" - elaborar e implementar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, abrangendo todos 
os trabalhadores portuários, observado o disposto na NR-7. 
29.2.1.2. - Os profissionais integrantes do SESSTP deverão ser empregados do OGMO ou empregadores, podendo ser 
firmados convênios entre os terminais privativos, os operadores portuários e administrações portuárias, compondo com seus 
profissionais o SESSTP local, que deverá ficar sob a coordenação do OGMO. 
Quadro I - Dimensionamento mínimo do SESSTP 

Prof. Especializados Número de Trabalhadores 
 20 - 250 251 - 750 751 - 2000 2001 - 3500 

Engenheiro de Segurança -- 01 02 03 
Técnico de Segurança 01 02 04 11 
Médico do Trabalho -- 01* 02 03 
Enfermeiro do Trabalho -- -- 01 03 
Auxiliar Enf. do Trabalho 01 01 02 04 
* Horário parcial 3 horas. 
29.2.1.4.2. - Acima de 3500 (três mil e quinhentos) trabalhadores para cada grupo de 2000 (dois mil) trabalhadores, ou fração 
acima de 500, haverá um acréscimo de 01 profissional especializado por função, exceto no caso do Técnico de Segurança do 
Trabalho, no qual haverá um acréscimo de três profissionais. 
29.2.1.4.3. - Os profissionais do SESSTP devem cumprir jornada de trabalho integral, observada a exceção prevista no 
Quadro I. 
29.2.2.8. - Assumirão a condição de membros titulares os candidatos mais votados, observando-se os critérios constantes do 
subitem 29.2.2.6. 
29.2.2.14. - O OGMO, os empregadores e as instalações portuárias de uso privativo, designarão dentre os seus representantes 
titulares o presidente da CPATP, que assumirá no primeiro ano de mandato. 
29.2.2.15. - No impedimento eventual ou no afastamento temporário do presidente, assumirá suas funções o vice-presidente. 
No caso de afastamento definitivo, o empregador indicará substituto em 2 (dois) dias úteis, preferencialmente entre os 
membros da CPATP. 
29.2.2.16. - A duração do mandato será de 2 (dois) anos, permitida uma reeleição. 
29.2.2.18. "c" - promover a divulgação e zelar pela observância das Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no 
Trabalho. 
29.2.2.22. "b" - substituir o presidente nos impedimentos eventual ou temporário. 
29.3.1.3. - Todos os trabalhadores envolvidos nessas operações devem fazer uso de coletes salva-vidas aprovados pela 
Diretoria de Portos e Costas - DPC, dotados de fitas retro-reflexivas. 
29.3.4.1. - A estivagem das cargas nos porões não deve obstruir o acesso às escadas dos agulheiros. 
29.3.4.2.1. - Recomenda-se a criação de passarelas para circulação de no mínimo 0,60 m (sessenta centímetros) de largura 
sobre as cargas estivadas, de modo a permitir o acesso seguro à praça de trabalho. 
29.3.6.5.1. - Nas operações noturnas o mesmo deve portar luvas de cor clara e colete, ambos com aplicações de material 
reflexivo. 
29.3.6.6. - O sinaleiro deve localizar-se de modo que possa visualizar toda área de operação da carga e ser visto pelo operador 
do equipamento de guindar. Quando estas condições não puderem ser atendidas deverá ser utilizado um sistema de 
comunicação bilateral. 
29.3.6.7. - O sinaleiro deve receber treinamento adequado para aquisição de conhecimento do código de sinais de mão nas 
operações de guindar. 
29.3.6.10.2. - Na movimentação de carga e descarga de contêiner é obrigatório o uso de quadro posicionador dotado de travas 
de acoplamento acionadas mecanicamente, de maneira automática ou manual, com dispositivo visual indicador da situação de 
travamento e dispositivo de segurança que garanta o travamento dos quatro cantos. 
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29.3.8.3. - Nas operações com pá mecânica no interior do porão, ou armazém, na presença de aerodispersóides, o operador 
deve estar protegido por cabine resistente, fechada, dotada de ar condicionado, provido de filtro contra pó em seu sistema de 
captação de ar. 
29.3.14.1. - As embarcações que fizerem o transporte de trabalhadores, devem observar as normas de segurança estabelecidas 
pela autoridade marítima. 
29.5.1. - Todo porto organizado, instalação portuária de uso privativo e retroportuária deve dispor de serviço de atendimento 
de urgência, próprio ou terceirizado, mantido pelo OGMO ou empregadores, possuindo equipamentos e pessoal habilitado a 
prestar os primeiros socorros e prover a rápida e adequada remoção de acidentado. 
29.6.3.1.1. "a" - declaração de mercadorias perigosas conforme o Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas –
código IMDG, com as seguintes informações, conforme modelo do Anexo VII. 
Art. 2° - Incluir os itens abaixo ao texto da Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário - NR 29, 
para vigorar como a seguir: 
29.2.1.6. - O SESSTP disposto nesta NR, deverá ser registrado no órgão regional do MTE. 
29.2.1.6.1. - O registro será requerido ao órgão regional do MTE, devendo conter os seguintes dados: 
a) o nome dos profissionais integrantes do SESSTP; 
b) número de registro dos componentes do SESSTP nos respectivos conselhos profissionais ou órgãos competentes; 
c) média aritmética obtida pela divisão do número de trabalhadores avulsos tomados no ano civil anterior e pelo número de 
dias efetivamente trabalhados e a média do número de empregados com vínculo empregatício do ano civil anterior; 
d) especificação dos turnos de trabalho do(s) estabelecimento(s); 
e) horário de trabalho dos profissionais do SESSTP. 
29.2.2.14.1. - Os trabalhadores titulares da CPATP elegerão entre seus pares o vice-presidente, que assumirá a presidência no 
segundo ano do mandato. 
29.2.2.14.2. - O representante dos empregadores ou dos trabalhadores, quando não estiver na presidência, assumirá as 
funções do vice-presidente. 
29.2.2.24. "f" - mediante denúncia de risco, realizar em conjunto com o responsável pela operação portuária, a verificação 
das condições de trabalho, dando conhecimento a CPATP e ao SESSTP. 
29.3.6.10.2.1. - No caso de contêineres fora de padrão, avariados ou em condições que impeçam os procedimentos do 
subitem 29.3.6.10.2, será permitida a movimentação por outros métodos seguros, sob a supervisão direta do responsável pela 
operação. 
Art. 3° - Estabelecer o prazo de dois anos, a contar da data da publicação desta portaria, para o cumprimento do disposto no 
subitem 29.3.8.3, no que tange a pá mecânica utilizada em armazém. 
Art. 4° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
VERA OLÍMPIA GONÇALVES 
Secretária de Inspeção do Trabalho 
JUAREZ CORREIA BARROS JÚNIOR 
Diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho 
 
42. PORTARIA N° 18, DE 12 DE JULHO DE 2002, DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (DOU 15.07.2002, Seção 1, p. 118). 
A SECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO e o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE 
NO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e considerando o estabelecido na Portaria MTE n.º 17 , de 12 de julho de 
2002, resolvem: 
Art. 1º - Incluir na NR 28 as infrações e códigos de ementa para os subitens da NR 29 a seguir dispostos: 

Item Código Infração 
29.2.1.6 129.356-7 2 
29.2.1.6.1 129.357-5 2 
29.2.2.14.1 129.358-3 1 
29.2.2.14.2 129.359-1 1 
29.2.2.24 "f" 129.360-5 2 
29.3.6.10.2.1 129.361-3 4 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
VERA OLÍMPIA GONÇALVES 
Secretária de Inspeção do Trabalho 
JUAREZ CORREIA BARROS JÚNIOR 
Diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho 
 
43. PORTARIA Nº 2, DE 12 DE JULHO DE 2002, DA SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO - 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (DOU 15.07.2002, Seção 1, pp. 118-9; DOU 18.07.2002, Seção 1, p. 119 
- Republicada por ter saído com incorreção, do original, no DOU 15.07.2002). Dispõe sobre a forma de produção de 
dados estatísticos, levantamentos e identificação de irregularidades no funcionamento das Comissões de Conciliação 
Prévia e dá outras providências. 
A SECRETÁRIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 20, inciso VI, do Regimento Interno da Secretaria de Relações do Trabalho, aprovado pela 
Portaria Ministerial nº 756, de 11 de outubro de 2000; e 
CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento ao que estabelece a Portaria Ministerial nº 264, de 5 de junho de 2002; 
e 
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção centralizada de banco de dados, atualizado mensalmente, com vistas ao 
acompanhamento das Comissões de Conciliação Prévia, instituídas pela Lei nº 9.958, de 12 de janeiro de 2000, resolve: 
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Art. 1º Compete à Secretaria de Relações do Trabalho a produção, o processamento e o tratamento de dados estatísticos, 
assim como o levantamento e a identificação de irregularidades no funcionamento das Comissões de Conciliação Prévia. 
Art. 2º A Seção/Setor de Relações do Trabalho das Delegacias Regionais do Trabalho deverá remeter diretamente à 
Secretaria de Relações do Trabalho, até o dia 10 (dez) do mês subseqüente, informações referentes aos seguintes dados, 
extraídos dos instrumentos coletivos depositados: 
I - modalidade de Comissão de Conciliação Prévia prevista ou criada; 
II - definição das categorias abrangidas pela Comissão de Conciliação Prévia; e 
III - forma de custeio para o funcionamento da Comissão de Conciliação Prévia. 
Art. 3º Os Delegados Regionais do Trabalho encaminharão, mensalmente, à Secretaria de Relações do Trabalho cópia do 
relatório circunstanciado previsto no art. 5º da Portaria nº 264, de 2002. 
Art. 4º Para fins estatísticos, a Comissão de Conciliação Prévia, seja qual for a modalidade de sua constituição, comunicará a 
sua instalação e funcionamento ao órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego. 
§ 1º A comunicação conterá informação sobre a constituição da Comissão de Conciliação Prévia, início das atividades, 
finalidade, composição e o local de funcionamento. 
§ 2º A Seção/Setor de Relações do Trabalho recepcionará as comunicações previstas no caput e as remeterá, até o dia 10 
(dez) do mês subseqüente, à Secretaria de Relações do Trabalho. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
MARIA LÚCIA DI IORIO PEREIRA 
 
44. PORTARIA Nº 563, DE 23 DE JULHO DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - PRESIDÊNCIA DA 
REPÚBLICA (DOU 24.07.2002, Seção 1, pp. 4-5). Unidades Regionais de Administração, sua localização e jurisdição. 
Revoga o Anexo I da Portaria nº 529, de 5 de julho de 2002. 
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 4º, incisos I e XIV, e 45, caput e § 
1º, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, resolve: 
Art. 1º As Unidades Regionais de Administração, instituídas pela Portaria nº 904, de 15 de dezembro de 1999, sua 
localização e jurisdição, passam a ser as constantes do Anexo desta Portaria. 
Art. 2º A Diretoria-Geral de Administração adotará, no prazo de até quinze dias, contados da data de publicação desta 
Portaria, as providências necessárias à implementação das novas jurisdições. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º Fica revogado o Anexo I da Portaria nº 529, de 5 de julho de 2002. 
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ANDRADA 
ANEXO 

UNIDADE REGIONAL DE 
ADMINISTRAÇÃO - URA 

LOCALIZAÇÃO JURISDIÇÃO 

URA São Paulo São Paulo PRU 3ª Região; PU - Mato Grosso do 
Sul; PU - Mato Grosso; PU - Paraná; 
PU - Santa Catarina; PSU - Campinas; 
PSU - Londrina; PSU - Marília; PSU - 
Presidente Prudente; PSU - Ribeirão 
Preto; PSU - São José dos Campos; 
PSU - São José do Rio Preto; PSU - 
Santos; PSU - Umuarama; e PSU - 
Joinville. 

URA Rio de Janeiro Rio de Janeiro PRU 2ª Região; PU - Espírito Santo; PU 
- Minas Gerais; PSU - Campos; PSU - 
Juiz de Fora; PSU - Niterói; PSU - 
Petrópolis; PSU - Volta Redonda; PSU - 
Uberaba; e PSU - Uberlândia. 

URA Rio Grande do Sul Porto Alegre PRU 4ª Região; PSU - Foz do Iguaçu; 
PSU - Passo Fundo; PSU - Rio Grande; 
PSU - Santa Maria; e PSU - Chapecó. 

URA Pernambuco Recife PRU 5ª Região; PU - Alagoas; PU - 
Amapá; PU - Bahia; PU - Ceará; PU - 
Maranhão; PU - Pará; PU - Paraíba; PU 
- Piauí; PU - Rio Grande do Norte; PU - 
Sergipe; PSU - Campina Grande; PSU - 
Ilhéus; PSU - Petrolina; e PSU - 
Santarém. 

 
45. PORTARIA Nº 954, DE 24 DE JULHO DE 2002, DA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (DOU 26.07.2002, Seção 1, p. 80). Alterações no texto 
do Estatuto da Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE. 
O SECRETÁRIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR-Substituto, no uso das atribuições que confere o art. 33, inciso I, 
da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e tendo em vista o que consta do Processo MPAS nº 30000011627/79, 
resolve: 
Art. 1º Aprovar as alterações no texto do Estatuto da Fundação CEEE de Seguridade Social - ELETROCEEE, adaptado à Lei 
Complementar nº 108, de 29 de maio de 2001. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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LUIZ RONDON TEIXEIRA DE MAGALHÃES FILHO 
 
46. PORTARIA Nº 913, DE 25 DE JULHO DE 2002, DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - MINISTÉRIO 
DA FAZENDA (DOU 26.07.2002, Seção 1, p. 60). Dispõe sobre a arrecadação de receitas federais por parte da 
Secretaria do Tesouro Nacional. 
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições 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 pagamento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF) e das demais receitas 
federais recolhidas em Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) poderá ser efetuado por intermédio da 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), que passa a integrar a Rede Arrecadadora de Receitas Federais (Rarf) sob 
o Código Nacional de Compensação 009. 
Parágrafo único. A STN está apta a prestar serviços de arrecadação de que trata a Portaria SRF nº 2.609, de 20 de setembro 
de 2001, nos casos de pagamento de receitas federais com: 
I - recursos integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira do 
Governo Federal (Siafi); 
II - transferência de recursos para a Conta Única do Tesouro Nacional por meio do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). 
Art. 2º A utilização do Siafi para o pagamento de receitas federais destina-se aos órgãos ou entidades da Administração 
Pública Federal integrantes da Conta Única do Tesouro Nacional e às pessoas jurídicas de direito privado que façam uso do 
Siafi nos termos de convênio firmado com a STN. 
Art. 3º A responsabilidade pelo fornecimento dos recursos tecnológicos necessários à informação dos dados relativos ao 
pagamento de que trata o inciso II do parágrafo único do art. 1º e ao correspondente envio de mensagens de resposta ao 
sujeito passivo em tempo real será da instituição financeira interveniente, cuja conta de reserva bancária será objeto de débito 
que corresponda ao crédito na Conta Única do Tesouro Nacional. 
Art. 4º A STN será responsável por efetuar a validação dos dados do pagamento apostos na mensagem-SPB, em 
conformidade com as especificações técnicas definidas pela Coordenação-Geral de Administração Tributária (Corat) e pela 
Coordenação-Geral de Tecnologia e Segurança da Informação (Cotec). 
§ 1º Concluída a operação, a STN transmitirá mensagem informativa do número de quitação à instituição financeira 
interveniente, que repassará ao sujeito passivo para a emissão do respectivo comprovante de recolhimento por meio do SPB. 
§ 2º Em caso de insucesso da operação, a STN retornará mensagem identificadora do erro impeditivo da conclusão e 
devolverá o valor correspondente à conta de reserva bancária da instituição financeira interveniente. 
Art. 5º A instituição financeira será responsável pelo imediato repasse das mensagens de resposta da STN, dirigidas ao 
sujeito passivo, nos casos dos §§ 1º e 2º do art. 4º. 
Parágrafo único. Na hipótese do § 2º do art. 4º, a instituição financeira interveniente deverá estornar o valor do débito 
efetuado, imediatamente após a devolução do recurso pela STN. 
Art. 6º O comprovante de pagamento do imposto por meio do SPB estará disponível para impressão no endereço da STN na 
Internet, <http://www.tesouro.fazenda.gov.br>, a partir do dia seguinte ao da sua realização. 
Art. 7º A interveniência de instituição financeira não integrante da Rarf na sistemática do SPB não a credencia a prestar os 
serviços de arrecadação previstos no art. 1º da Portaria SRF nº 2.609/2001. 
Parágrafo único. A instituição financeira que, na hipótese do caput, vier a prestar serviços de arrecadação estará sujeita às 
responsabilizações civil e penal cabíveis. 
Art. 8º A Corat e a Cotec editarão as normas complementares necessárias à execução das atividades previstas nesta Portaria. 
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 12 de agosto de 2002. 
EVERARDO MACIEL 
 
47. PORTARIA Nº 957, DE 29 DE JULHO DE 2002, DA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - 
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (DOU 30.07.2002, Seção 1, p. 66). Alterações no texto 
do Estatuto da Fundação Banrisul Seguridade Social. 
O SECRETÁRIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, no uso das atribuições que confere o art. 33, inciso I, da Lei 
Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e tendo em vista o que consta do Processo MPAS nº 301881/79, resolve: 
Art. 1º Aprovar as alterações no texto do Estatuto da Fundação Banrisul Seguridade Social, adaptado à Lei Complementar nº 
108, de 29 de maio de 2001. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
JOSÉ ROBERTO FERREIRA SAVOIA 
 

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

 
48. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 42, DE 3 DE JULHO DE 2002, DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (DOU 
10.07.2002, Seção 1, p. 80). Revoga os §§ 1º e 2º do art. 18, os §§ 1º e 2º do art. 24, o parágrafo único do art. 25, e 
acrescenta o § 3º do art. 18, da Instrução Normativa nº 12/96, para dispensar o encaminhamento da prestação de 
contas ao Tribunal, nas situações nela especificadas. 
O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 
Considerando o poder regulamentar que lhe confere o art. 3º da Lei nº 8.443/92, para expedir atos e instruções normativas 
sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe devam ser submetidos, obrigando ao seu 
cumprimento, sob pena de responsabilidade; 
Considerando que compete ao Tribunal julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e 
valores públicos (CF, art. 71, Lei nº 8.443/92, arts. 1º, 6º, 7º, 8º e 9º); 
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Considerando o teor do art. 6º da Lei nº 8.443/92, no sentido de que estão sujeitas a tomada de contas e, ressalvado o disposto 
no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, só por decisão do Tribunal de Contas da União podem ser liberadas dessa 
responsabilidade as pessoas indicadas nos incisos I a VI do art. 5º da referida Norma; 
Considerando os princípios da eficiência e da economicidade do controle, inclusive no que concerne ao julgamento das 
contas; 
Considerando, ainda, os princípios da racionalização e simplificação do exame e do julgamento das tomadas e prestações de 
contas previstos no art. 150, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e o princípio da utilidade do controle, 
inserto no artigo 14 do Decreto-lei nº 200/67, resolve: 
Art. 1º Ficam revogados os §§ 1º e 2º do art. 18, os §§ 1º e 2º do art. 24 e o parágrafo único do art. 25 todos da Instrução 
Normativa do TCU nº 12/96 com redação dada pela Instrução Normativa do TCU nº 29/99. 
Art. 2º O art. 18 da Instrução Normativa do TCU nº 12/96 fica acrescido do § 3º com a seguinte redação: 
"§ 3º As entidades de fiscalização do exercício profissional estão dispensadas de apresentar a prestação de contas anual ao 
Tribunal, sem prejuízo da manutenção das demais formas de fiscalização" (AC) 
Art. 3º. As disposições desta Instrução Normativa aplicam-se às contas do exercício financeiro de 2001. 
Art. 4.º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
T.C.U., Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em 03 de julho de 2002. 
VALMIR CAMPELO 
Vice-Presidente 
No exercício da Presidência 
 
49. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 170, DE 4 DE JULHO DE 2002, DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 
MINISTÉRIO DA FAZENDA (DOU 08.07.2002, Seção 1, pp. 19-20). Dispõe sobre a contribuição para o PIS/Pasep e 
a Cofins incidentes sobre a receita das entidades fechadas de previdência complementar e dá outras providências. 
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do Regimento 
Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o 
disposto no inciso V do art. 1º da Lei nº 9.701, de 17 de novembro de 1998, no art. 2º e no art. 3º, caput e §§ 1º, 5º, 6º, inciso 
III, 7º e 9º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de 
agosto de 2002, resolve: 
Art. 1º As entidades fechadas de previdência complementar apuram a Contribuição para o PIS/Pasep e a Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) com base na receita bruta, que corresponde à totalidade das receitas auferidas, 
independentemente da classificação contábil adotada para essas receitas. 
Parágrafo único. Para os efeitos desta Instrução Normativa é irrelevante a forma de constituição da pessoa jurídica. 
Art. 2º Na apuração da base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, as entidades de que trata o art. 1º podem 
excluir ou deduzir os valores referentes a: 
I - reversões de provisões; 
II - recuperações de créditos baixados como perda, limitado ao valor efetivamente baixado, que não representem ingresso de 
novas receitas; 
III - resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido; 
IV - lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como 
receita; 
V - receita decorrente da venda de bens do ativo permanente; 
VI - parcela das contribuições destinada à constituição de provisões ou reservas técnicas; 
VII - rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, 
pecúlio e de resgates. 
§ 1º Não se aplica a exclusão prevista no inciso I na reversão dos valores de que tratam os incisos VI e VII. 
§ 2º A dedução prevista no inciso VII restringe-se aos rendimentos de aplicações financeiras proporcionados pelos ativos 
garantidores das provisões técnicas, limitados esses ativos ao montante das referidas provisões. 
§ 3º Para efeito da dedução de que trata o parágrafo anterior, consideram-se rendimentos de aplicações financeiras os 
auferidos em operações realizadas nos mercados de renda fixa e de renda variável, inclusive mútuos de recursos financeiros, 
e em outras operações tributadas pelo imposto de renda como operações de renda fixa. 
Art. 3º Relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de dezembro de 2001, as entidades fechadas de previdência 
complementar que operam planos de assistência à saúde de acordo com as condições estabelecidas no art. 76 da Lei 
Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, poderão ainda deduzir: 
I - as co-responsabilidades cedidas; 
II - a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de provisões técnicas; e 
III - o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias 
recebidas a título de transferência de responsabilidades. 
Parágrafo único. As deduções de que trata este artigo somente serão permitidas às entidades fechadas de previdência 
complementar registradas na Agencia Nacional de Saúde Complementar (ANS), na forma da lei. 
Art. 4º As deduções e exclusões de que tratam os arts. 2º e 3º restringem-se às operações autorizadas por órgão 
governamental, desde que realizadas dentro dos limites operacionais previstos na legislação pertinente, vedada a dedução de 
qualquer despesa administrativa. 
Art. 5º As entidades fechadas de previdência complementar deverão apurar a contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins de 
acordo com a planilha de cálculo constante do Anexo a esta Instrução Normativa. 
Art. 6º O imposto de renda de que trata o art. 2º da Medida Provisória nº 2.222, de 4 de setembro de 2001, somente poderá 
ser excluído da base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins se os rendimentos da provisão técnica das 
entidades fechadas de previdência complementar forem excluídos da mesma base de cálculo pelo seu valor líquido, deduzido 
do referido imposto. 
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Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se também na apuração da base de cálculo das mesmas contribuições pelas 
entidades abertas de previdência complementar e sociedades seguradoras. 
Art. 7º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
EVERARDO MACIEL 
 
50. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 173, DE 11 DE JULHO DE 2002, DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 
- MINISTÉRIO DA FAZENDA (DOU 12.07.2002, Seção 1, pp. 28-31). Dispõe sobre a Contribuição Provisória sobre 
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF). 
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 209 do Regimento 
Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o 
disposto nas Emendas Constitucionais nº 21, de 18 de março de 1999, no 31 de 14 de dezembro de 2000, e nº 37, de 12 de 
junho de 2002, no art. 19 da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, na Lei nº 9.539, de 12 de dezembro de 1997, na Lei no 
10.306, de 8 de novembro de 2001, nos arts. 44 a 46 e 49 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, no 
Decreto no 4.296, de 10 de julho de 2002, e na Portaria MF nº 227, de 11 de julho de 2002, resolve: 
Art. 1º Esta Instrução Normativa disciplina a cobrança e o recolhimento da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou 
Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira (CPMF). 
Conceito 
Art. 2º Considera-se movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira qualquer 
operação liquidada ou lançamento realizado pelas entidades referidas no art. 2º da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, 
que representem circulação escritural ou física de moeda, e de que resulte ou não transferência da titularidade dos mesmos 
valores, créditos e direitos. 
Fato Gerador 
Art. 3º Constitui fato gerador da CPMF: 
I - o lançamento a débito, por instituição financeira, em contas correntes de depósito, em contas correntes de empréstimo, em 
conta de depósito de poupança, de depósito judicial e de depósitos em consignação de pagamento de que tratam os parágrafos 
do art. 890 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, introduzidos pelo art. 1º da Lei nº 8.951, de 13 de dezembro de 1994, 
nela mantidas; 
II - o lançamento a crédito, por instituição financeira, em contas correntes que apresentem saldo negativo, até o limite de 
valor da redução do saldo devedor; 
III - a liquidação ou pagamento, por instituição financeira, de quaisquer créditos, direitos ou valores, por conta e ordem de 
terceiros, que não tenham sido creditados, em nome do beneficiário, nas contas referidas nos incisos anteriores; 
IV - o lançamento, e qualquer outra forma de movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza 
financeira, não relacionados nos incisos anteriores, efetuados pelos bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira 
comercial e caixas econômicas; 
V - a liquidação de operações contratadas nos mercados organizados de liquidação futura; 
VI - qualquer outra movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira que, por sua 
finalidade, reunindo características que permitam presumir a existência de sistema organizado para efetivá-la, produza os 
mesmos efeitos previstos nos incisos anteriores, independentemente da pessoa que a efetue, da denominação e da forma 
jurídica ou dos instrumentos utilizados para realizá-la. 
§ 1º As contas correntes de empréstimo a que se refere o inciso I são constituídas pelos saldos devedores verificados nas 
contas correntes de depósito, resultantes de adiantamentos a depositantes, ou decorrentes de contratos de abertura de crédito 
sob qualquer forma. 
§ 2º Constituem fato gerador da CPMF, nas contas correntes de empréstimo referidas no parágrafo anterior, observado o 
exemplo constante do Anexo I: 
I - o débito inicial e os demais débitos que ocorrerem posteriormente; 
II - o lançamento a crédito em contas que apresentem saldo negativo, até o limite de valor da redução do saldo devedor. 
§ 3º Para efeito do disposto no inciso II do parágrafo anterior, a contribuição incidirá sobre o valor correspondente à efetiva 
redução do empréstimo concedido nas contas correntes de depósito, apurado ao final de cada dia. 
§ 4º Inclui-se na hipótese de ocorrência do fato gerador prevista no inciso III do caput: 
I - a liquidação ou pagamento de cheques, emitidos por instituição financeira, que sejam registrados na rubrica "Ordem de 
Pagamento" do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif), ressalvado o disposto no § 5º; 
II - o pagamento, em espécie, de salários e proventos, inclusive os de aposentadorias, pensões e outros benefícios, cujo valor 
não tenha sido debitado na conta corrente de depósito à vista do empregador; 
III - as liquidações de ordens de pagamento, em que uma mesma pessoa seja emitente e beneficiária, cuja emissão tenha sido 
efetuada contra entrega de dinheiro ou cheques emitidos por terceiros à instituição financeira. 
§ 5º A cobrança da CPMF na liquidação ou pagamento dos cheques de que trata o inciso I do parágrafo anterior, somente será 
dispensada se: 
I - o valor do cheque for creditado na conta de depósito do beneficiário; ou 
II - o beneficiário apresentar à instituição financeira responsável pela liquidação ou pagamento declaração da instituição 
financeira sacada, atestando que o cheque foi emitido a débito da conta do tomador. 
§ 6º A declaração de que trata o parágrafo anterior será: 
I - elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e firmada pelo gerente da agência bancária emissora do cheque; 
II - arquivada pela instituição financeira que liquidar ou pagar o cheque, acompanhada de cópia do mesmo, em ordem 
cronológica, à disposição da Secretaria da Receita Federal. 
§ 7º Na liquidação ou pagamento a que se refere o inciso III do caput, sujeitos à contribuição, quando de valor superior a 
R$10.000,00 (dez mil reais), a instituição financeira deverá indicar, no correspondente registro da operação, o número de 
inscrição no Cadastro da Pessoa Física (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do beneficiário. 
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§ 8º Caso a instituição financeira utilize recursos provenientes de créditos, direitos ou valores, inclusive decorrentes de 
cobrança bancária, não creditados na conta de depósito de seu titular, para efetuar qualquer pagamento por conta e ordem 
deste, a CPMF será calculada sobre o montante dos referidos créditos, direitos ou valores. 
§ 9º Sujeitam-se, também, à incidência da CPMF os lançamentos efetuados em contas de caução vinculadas a licitações, 
quando do levantamento, pelos participantes do certame, dos valores depositados. 
Não Incidência 
Art. 4º A CPMF não incide: 
I - no lançamento nas contas da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, suas autarquias e fundações; 
II - no lançamento errado e seu respectivo estorno, desde que não caracterizem a anulação de operação efetivamente 
contratada, bem como no lançamento de cheque e documento compensável, e seu respectivo estorno, devolvidos em 
conformidade com as normas do Banco Central do Brasil; 
III - no lançamento para pagamento da própria CPMF, na condição de contribuinte ou responsável; 
IV - nos saques efetuados diretamente nas contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e do Fundo 
de Participação PIS/PSEP e no saque do valor do benefício do segurodesemprego, pago de acordo com os critérios previstos 
no art. 5º da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990; 
V - sobre a movimentação financeira ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira das entidades 
beneficentes de assistência social, nos termos do § 7º do art. 195 da Constituição Federal; 
VI - no débito efetuado na conta de passivo de instituição financeira que registre recursos de titularidade da União, dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, utilizados para pagamento de restituição de tributos por conta e ordem do 
sujeito ativo; 
VII - nos lançamentos a débito nas contas correntes de depósito cujos titulares sejam: 
a) missões diplomáticas; 
b) repartições consulares de carreira; 
c) representações de organismos internacionais e regionais de caráter permanente, de que o Brasil seja membro; 
d) funcionário estrangeiro de missão diplomática ou representação consular, desde que não tenha residência permanente no 
Brasil; 
e) funcionário estrangeiro de organismo internacional que goze de privilégios ou isenções tributárias em virtude de acordo 
firmado com o Brasil, desde que não tenha residência permanente no Brasil; 
VIII - nos lançamentos em contas correntes de depósito especialmente abertas e exclusivamente utilizadas pelas: 
a) câmaras e prestadoras de serviços de compensação e de liquidação de que trata o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 
10.214, de 27 de março de 2001, em operações relativas à transferência de fundos, de títulos, de valores mobiliários e de 
outros ativos financeiros, inclusive moedas estrangeiras ou documentos representativos dessas moedas; 
b) companhias securitizadoras de que trata a Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, e sociedades anônimas que tenham 
por objeto exclusivo a aquisição, nas condições fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, de créditos oriundos de 
operações praticadas no mercado financeiro, em operações relativas à: 
1. captação de recursos por meio de emissão de títulos e valores mobiliários; 
2. resgates, recompras e outras obrigações decorrentes da emissão de que trata o item anterior; 
3. cessão e aquisição de direitos de crédito; 
4. aplicação de recursos nos mercados de renda fixa e de renda variável; 
IX - nos lançamentos em contas correntes de depósito relativos a operações que tenham por objeto ações ou contratos 
referenciados em ações ou índices de ações: 
a) realizadas em mercados à vista e em mercados organizados de liquidação futura, admitidos à negociação em bolsas de 
valores, de mercadorias e de futuros; 
b) de compra e venda, à vista, em mercado de balcão organizado, assim considerado pela Comissão de Valores Mobiliários; 
c) intermediadas por instituição financeira, sociedade corretora de títulos e valores mobiliários, sociedade distribuidora de 
títulos e valores mobiliários e sociedade corretora de mercadorias. 
X - nos lançamentos em contas de investidores estrangeiros relativos a entradas no País e a remessas para o exterior de 
recursos financeiros empregados, exclusivamente, nas operações referidas no inciso anterior. 
§ 1º A não incidência da CPMF nos lançamentos nas contas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de 
suas autarquias e fundações não alcança a movimentação de recursos recebidos a título de adiantamento, na forma do art. 68 
da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, quando movimentados em conta de titularidade da pessoa física gestora desses 
recursos. 
§ 2º A não incidência da CPMF prevista no inciso VII não se aplica aos consulados e cônsules honorários. 
§ 3º Os membros das famílias dos funcionários mencionados nas alíneas "d" e "e" do inciso VII, desde que com eles 
mantenham relação de dependência econômica e não tenham residência permanente no Brasil, gozarão do tratamento 
estabelecido no referido inciso. 
§ 4º Relativamente aos lançamentos de que trata o inciso VIII, a não incidência da CPMF: 
I - aplica-se somente às operações diretamente relacionadas à consecução dos objetivos sociais das entidades, conforme 
previsto na legislação pertinente; 
II - compreende, também, os lançamentos efetuados em conta mantida no Banco Central do Brasil pelas câmaras e 
prestadoras de serviços de compensação e de liquidação. 
§5º A instituição financeira deverá manter para o investidor estrangeiro uma conta corrente de depósito à vista para 
movimentação dos recursos destinados, exclusivamente, às operações de que trata o inciso IX e outra conta, da mesma 
natureza, para os lançamentos sujeitos à CPMF quando da entrada no país e da remessa para o exterior de recursos destinados 
a outras operações. 
§ 6º Em relação ao disposto no parágrafo anterior, deverá ainda ser observado que: 
I - na hipótese de transferência de recursos da conta não sujeita à CPMF para a outra conta, haverá cobrança da contribuição 
sobre o valor do correspondente lançamento; 
II - os recursos alocados na conta sujeita à CPMF não poderão ser transferidos para a conta desonerada da contribuição. 
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§ 7º Nos casos de que tratam os incisos IX e X, a transferência de numerário da conta corrente de depósito à vista do 
investidor será feita por meio de documentação aprovada pelo Banco Central do Brasil, a crédito de conta corrente, da mesma 
natureza, de titularidade da instituição que intermediar ou liquidar a operação. 
§ 8º A instituição que intermediar ou liquidar a operação deverá: 
I - no caso de investidor estrangeiro: 
a) adotar o mesmo procedimento previsto no § 5º, por meio da utilização de conta corrente de depósito, não movimentável 
por cheque; 
b) informar à instituição financeira, quando da liquidação do investimento e seu retorno para a conta corrente prevista no § 
5º, se a operação estava ou não desonerada da CPMF; 
II - no caso de investidor nacional, identificar na conta corrente prevista no § 5º do art. 5º os lançamentos relativos às 
operações de que trata o inciso IX, bem como os relativos aos ajustes diários exigidos em mercados organizados de 
liquidação futura. 
§ 9º A não incidência da CPMF, nos casos de que tratam os incisos VIII a X, ocorrerá sobre os lançamentos efetuados a partir 
de 13 de julho de 2002. 
Base de Cálculo 
Art. 5º A CPMF terá por base de cálculo, nas hipóteses de que trata o art. 3°: 
I - nos incisos I, II e IV, o valor do lançamento e de qualquer outra forma de movimentação ou transmissão; 
II - no inciso III, o valor da liquidação ou do pagamento; 
III - no inciso V, o resultado, se negativo, da soma algébrica dos ajustes diários ocorridos no período compreendido entre a 
contratação inicial e a liquidação do contrato; 
V - no inciso VI, o valor da movimentação ou da transmissão. 
§ 1º O lançamento, movimentação ou transmissão de que trata o inciso IV do art. 3º serão apurados com base nos registros 
contábeis das instituições ali referidas. 
§ 2º Ressalvada a hipótese de não incidência prevista no inciso X do art. 4º, os demais lançamentos efetuados em conta 
corrente de investidor estrangeiro sofrem a incidência da contribuição e tem como base de cálculo: 
I - os débitos efetuados na conta até o limite do valor equivalente ao dos recursos ingressados, registrados no Banco Central 
do Brasil; 
II - o valor do débito referente à remessa de recursos para o exterior. 
§ 3º O disposto no parágrafo anterior não elide a aplicação da alíquota zero nas hipóteses de que tratam os incisos XXI e 
XXII do art. 3º da Portaria MF no 227, de 2002. 
§ 4º As sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, as sociedades distribuidoras de títulos e valores 
mobiliários, as sociedades corretoras de mercadorias, as cooperativas de crédito e as instituições financeiras não referidas no 
inciso IV do art. 3º adotarão os seguintes procedimentos para a apuração da base de cálculo da contribuição: 
I - nas operações em mercados futuros, não referenciadas em ações ou índices de ações, a base de cálculo será apurada: 
a) separadamente, por ativo negociado e por data de vencimento do contrato; 
b) nas liquidações parciais, na proporção entre o número de contratos encerrados e a quantidade total de contratos detidos 
pelo contribuinte; 
II - nas demais operações de renda variável, não referenciadas em ações ou índices de ações, realizadas por meio de uma 
mesma instituição, em um mesmo dia, e pelo mesmo cliente, a base de cálculo será apurada: 
a) sobre o resultado líquido das operações, observado o disposto no § 7º; 
b) computando-se ao valor de que trata a alínea anterior, o resultado líquido das operações iniciadas e encerradas em um 
mesmo dia (day-trade), independentemente de posições anteriores detidas pelo contribuinte; 
III - nas operações de renda fixa e nas aplicações em fundos e clubes de investimento, a base de cálculo da contribuição será 
constituída pelo valor da operação ou da aplicação, observadas, nas contas correntes de depósito a que se refere o inciso I do 
parágrafo seguinte, as condições previstas no art. 16 da Lei nº 9.311, de 1996. 
§ 5º O disposto no parágrafo anterior é condicionado a que as referidas instituições: 
I - mantenham conta corrente de depósito, não movimentável por cheque, para efeito de registro de operações por conta de 
seus clientes; 
II - tenham como objeto social essas operações. 
§ 6º O registro das operações de que trata o parágrafo anterior indicará, separadamente, a apuração da base de cálculo da 
contribuição, de acordo com o disposto em cada um dos incisos do § 4º, vedada qualquer compensação. 
§ 7º Integram a base de cálculo da contribuição, no caso do § 4°, os valores referentes a corretagem e a quaisquer outros 
custos necessários à realização das operações. 
§ 8° Aplica-se às instituições mencionadas no § 4º o disposto nos arts. 1º e 2º da Portaria MF nº 227, de 2002. 
§ 9° O disposto neste artigo aplica-se, também, às instituições referidas no inciso IV do art. 3º que não mantenham contas 
correntes de depósito movimentáveis por cheque. 
Art. 6º Não integram a base de cálculo da CPMF: 
I - os débitos nas contas correntes referidas no inciso I do § 5° do artigo anterior, quando, total ou parcialmente, 
representarem a contrapartida de crédito, registrado nessas contas, que tenha resultado de movimentação financeira sujeita ao 
pagamento da contribuição em contas correntes de depósito à vista; 
II - a retirada, parcial ou total, de valores mantidos nas instituições referidas no § 4° do artigo anterior; 
III - os impostos que, retidos pelas instituições financeiras e pelas demais instituições referidas no § 4º do artigo anterior, 
tenham incidido sobre aplicações financeiras. 
Parágrafo único. O disposto nos incisos I e II restringe-se, atendido o disposto no art. 16 da Lei nº 9.311, de 1996, às 
movimentações financeiras decorrentes: 
I - de cheques emitidos pelo titular da conta corrente, no caso de depósitos; 
II - de cheques ou documentos de crédito emitidos pela instituição, no caso de retiradas. 
Alíquota 
Art. 7º A alíquota da CPMF é de: 
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I - 0,38%, em relação aos fatos geradores ocorridos nos exercícios financeiros de 2002 e 2003; 
II - 0,08%, em relação aos fatos geradores ocorridos no exercício financeiro de 2004; 
Art. 8º A alíquota da CPMF será igual a zero: 
I - nos lançamentos a débito em contas de depósito de poupança, de depósito judicial e de depósito em consignação de 
pagamento de que tratam os parágrafos do art. 890 da Lei n° 5.869, de 1973, introduzidos pelo art. 1° da Lei n° 8.951, de 
1994, para crédito em conta corrente de depósito ou conta de poupança, dos mesmos titulares; 
II - nos lançamentos relativos a movimentação de valores de conta corrente de depósito, para conta de idêntica natureza, dos 
mesmos titulares, exceto nos casos de lançamentos a crédito na hipótese de que trata o inciso II do art. 3°; 
III - nos lançamentos em contas correntes de depósito das sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, das 
sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, das sociedades de investimento e fundos de investimento 
constituídos nos termos dos artigos 49 e 50 da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, dos fundos instituídos pela Lei nº 9.477, 
de 24 de julho de 1997, das sociedades corretoras de mercadorias e dos serviços de liquidação, compensação e custódia 
vinculados às bolsas de valores, de mercadorias e de futuros, e das instituições financeiras não referidas no inciso IV do art. 
3º, bem como das cooperativas de crédito, desde que os respectivos valores sejam movimentados em contas correntes de 
depósito especialmente abertas e exclusivamente utilizadas para as operações a que se refere o § 7º; 
IV - nos lançamentos efetuados pelos bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial e caixas econômicas, 
relativos às operações a que refere o § 7º; 
V - nos pagamentos de cheques, efetuados por instituição financeira, cujos valores não tenham sido creditados em nome do 
beneficiário nas contas referidas no inciso I do artigo 3º; 
VI - nos lançamentos relativos aos ajustes diários exigidos em mercados organizados de liquidação futura e específico das 
operações a que se refere o inciso V do artigo 3º. 
§ 1º O disposto nos incisos I e II aplica-se às transferências entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica, 
identificados a partir do mesmo número-base de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. 
§ 2º O disposto nos incisos I e II não se aplica: 
I - a contas conjuntas de pessoas físicas, com mais de dois titulares, e a quaisquer contas conjuntas de pessoas jurídicas; 
II - às contas correntes de depósito de que trata o inciso I do § 5° do art. 5°. 
§ 3º A aplicação da alíquota zero prevista nos incisos I, II e VI fica condicionada ao cumprimento das normas estabelecidas 
pelo Ministro da Fazenda. 
§ 4º Para o cumprimento do disposto nos incisos I e II, a instituição financeira, para dar curso à operação, deverá: 
I - quando destinatária da transferência a crédito dos documentos de que tratam as normas do Banco Central do Brasil sobre a 
matéria, certificar-se da coincidência do nome e do número de inscrição no CPF ou no CNPJ do titular da conta, ou dos 
nomes dos titulares pessoas físicas, no caso de contas conjuntas; 
II - quando remetente, certificar-se da coincidência do nome e do número de inscrição no CPF ou no CNPJ do titular da 
conta, ou dos nomes e dos números de inscrição no CPF dos titulares pessoas físicas, no caso de contas conjuntas. 
§ 5º O disposto no inciso II aplica-se à transferência de valores entre contas correntes de depósitos, independentemente de o 
saldo de uma, ou de ambas, estar negativo, ressalvado o disposto no inciso II do art. 3º. 
§ 6º A aplicação da alíquota zero, prevista no inciso III, está condicionada a que a entidade ali referida mantenha mais de uma 
conta corrente de depósito na instituição financeira, uma das quais sendo utilizada exclusivamente para as operações 
relacionadas no art. 3º da Portaria MF nº 227, de 2002. 
§ 7º O disposto nos incisos III e IV restringe-se às operações relacionadas no art. 3° da Portaria MF nº 227, de 2002. 
§ 8º O disposto no inciso V não se aplica a cheques que, emitidos por instituição financeira, tenham sido adquiridos em 
dinheiro. 
Recolhimento da CPMF 
Art. 9º A CPMF será recolhida ao Tesouro Nacional até o terceiro dia útil da semana subseqüente à de encerramento do 
período de apuração estabelecido no art. 1º da Portaria MF no 227, de 2002, observados os seguintes códigos de receita: 
I - 5869, quando decorrer dos fatos geradores previstos nos incisos I, II, V e VI do art. 3º; 
II - 5871, quando decorrer dos fatos geradores previstos no inciso III do art. 3º; 
III - 5884, quando devida pela instituição na condição de contribuinte; 
IV - 7213, quando decorrer de lançamento de ofício; 
V - 7512, quando decorrer de depósito judicial; 
VI - 7662, quando decorrer de depósito administrativo. 
§ 1º O prazo para recolhimento a que se refere este artigo aplica-se em relação à CPMF devida pela instituição na condição 
de contribuinte ou de responsável. 
§ 2º No caso de recolhimento de CPMF não cobrada por força de decisão judicial deve-se observar o disposto no § 10 do art. 
17 e no parágrafo único do art. 19. 
Disposições Gerais 
Art. 10. A reserva do valor da contribuição de que trata o § 1º do art. 5º da Lei nº 9.311, de 1996, torna o valor da 
contribuição indisponível para o correntista, devendo ser retido pela instituição financeira a cada lançamento sujeito à 
incidência. 
Parágrafo único. A alternativa prevista no § 2º do art. 5º da Lei nº 9.311, de 1996, poderá ser adotada parcialmente, em 
relação a clientes ou espécies de contas, dentre as referidas no inciso I do art. 2º da citada Lei, a critério da instituição 
financeira, observado o disposto no § 7º do art. 3o. 
Art. 11. Considera-se repactuação, para efeito de atendimento ao disposto no § 1º do art. 16 da Lei nº 9.311, de 1996, 
qualquer modificação nas condições estipuladas por ocasião da contratação inicial de operações de renda fixa, tais como 
alteração de taxas ou de prazos de vencimento. 
Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, no caso de aplicações financeiras contratadas a taxas flutuantes, o prazo 
de vencimento, os critérios para a formação da respectiva taxa e outras condições intrínsecas à realização da operação, 
deverão ser fixados no momento inicial da referida contratação, caracterizando-se como repactuação qualquer alteração 
posterior. 
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Art. 12. O disposto no art. 16 da Lei nº 9.311, de 1996, aplica-se: 
I - a qualquer operação financeira de renda fixa ou de renda variável, inclusive em relação: 
a) às operações de transferência de dívidas de que trata o art. 65, § 4º, alínea "b" da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, 
cujos valores deverão, obrigatoriamente, transitar pela conta corrente de depósito do cedente; 
b) aos valores dos rendimentos periódicos produzidos por títulos ou valores mobiliários, tais como juros e dividendos, bem 
assim aos de amortizações ou resgates parciais, pagos ou creditados ao contribuinte; 
II - à prorrogação, renovação, novação, composição, consolidação, confissão de dívida e negócios assemelhados de operações 
de mútuo, quando houver concessão de novos recursos ou liquidação parcial da dívida em dinheiro. 
Parágrafo único. Durante a vigência da CPMF, a integralização ou o resgate de quotas de fundos de investimento e das 
demais aplicações financeiras somente poderá ser efetivado em moeda, na forma prevista no art. 16 da Lei nº 9.311, de 1996, 
não se admitindo a utilização de valores mobiliários ou qualquer outro meio de pagamento diverso. 
Art. 13. Nas aplicações financeiras e operações de mútuo, o crédito em conta corrente de depósito poderá ser efetuado pelo 
valor líquido, deduzidos os impostos e encargos incidentes na operação. 
Art. 14. Os recebimentos referentes a rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, bem como os proventos de 
aposentadorias, pensões e outros benefícios, não estão sujeitos à obrigatoriedade de movimentação por meio de conta 
corrente de depósito, prevista no art. 16 e seu § 1º da Lei nº 9.311, de 1996, mas, na hipótese de liquidação mediante crédito 
em conta corrente de depósito do beneficiário, podem ser efetuadas pelo seu valor líquido, após a dedução de tributos e de 
quaisquer outros descontos, como adiantamentos, cooperativas e seguros. 
Art. 15. Os bancos comerciais, os bancos múltiplos com carteira comercial e as caixas econômicas poderão centralizar a 
apuração da contribuição dos clientes das instituições do grupo: 
I - em contas correntes de depósito à vista, movimentáveis por cheques; ou 
II - em contas correntes de depósito, mantidas no banco múltiplo com carteira comercial, quando este não mantiver as contas 
referidas no inciso anterior, sendo aplicável a essas contas o disposto no art. 5º.  
CPMF não Recolhida por Força de Decisão Judicial 
Art. 16. O valor correspondente à CPMF não retido e não recolhido pelas instituições especificadas na Lei nº 9.311, de 1996, 
por força de liminar em mandado de segurança ou em ação cautelar, de tutela antecipada em ação de outra natureza, ou de 
decisão de mérito, posteriormente revogadas, deverá ser retido e recolhido pelas referidas instituições, na forma estabelecida 
nos artigos subseqüentes. 
Art. 17. As instituições responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da CPMF deverão: 
I - apurar e registrar os valores devidos no período de vigência da decisão judicial impeditiva da retenção e do recolhimento 
da contribuição; 
II - efetuar o débito em conta de seus clientes, a menos que haja expressa manifestação em contrário, no trigésimo dia 
subseqüente ao da ciência da revogação da medida judicial pela instituição responsável, ocorrida a partir de 1º de setembro de 
2000; 
III - recolher ao Tesouro Nacional, até o terceiro dia útil da semana subseqüente à do débito em conta, o valor da 
contribuição; 
IV - encaminhar à Secretaria da Receita Federal, relativamente aos contribuintes que se manifestaram em sentido contrário à 
retenção, bem assim àqueles que, beneficiados por medida judicial revogada, tenham encerrado suas contas antes da data 
referida no inciso II, relação contendo as seguintes informações: 
a) número de inscrição do contribuinte no CPF ou no CNPJ; 
b) valor total das operações que serviram de base de cálculo da contribuição, por período de apuração, e o valor da 
contribuição devida, por data de vencimento. 
§ 1º A apuração de que trata o inciso I do caput será efetuada mediante adoção das seguintes alíquotas: 
I - 0,20%, relativamente aos fatos geradores ocorridos no período de 23 de janeiro de 1997 a 22 de janeiro de 1999; 
II - 0,38%, relativamente aos fatos geradores ocorridos no período de 17 de junho de 1999 a 16 de junho de 2000; 
III - 0,30%, relativamente aos fatos geradores ocorridos no período de 17 de junho de 2000 a 17 de março de 2001; 
IV - 0,38%, relativamente aos fatos geradores ocorridos no período de 18 de março de 2001 a 31 de dezembro de 2003; 
V - 0,08%, relativamente aos fatos geradores ocorridos no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2004. 
§ 2º O valor da CPMF retida será acrescido de: 
I - juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, 
aplicada cumulativamente no período compreendido entre o 1º dia do mês subseqüente à data em que a contribuição deveria 
ser recolhida até o mês anterior ao do recolhimento, e de um por cento no mês do recolhimento; 
II - multa de mora calculada à taxa de 0,33% por dia de atraso, aplicada no período compreendido entre o 1º dia subseqüente 
à data em que a contribuição deveria ser recolhida e a data do recolhimento, limitada a vinte por cento, observado o disposto 
no § 2º do art. 63 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 
§ 3º A não incidência da contribuição, na hipótese de que trata o inciso III do art. 3º da Lei nº 9.311, de 1996, somente se 
aplica ao lançamento para pagamento da própria contribuição, não se estendendo ao valor dos acréscimos legais. 
§ 4º Na falta ou insuficiência de recursos próprios, o valor relativo à contribuição e respectivos acréscimos será debitado à 
conta de qualquer linha de crédito disponível para o contribuinte na data da retenção. 
§ 5º Quando houver manifestação contrária à retenção da CPMF de que trata esta Instrução Normativa, o contribuinte deverá 
assinar requerimento, mediante utilização, conforme o caso, dos seguintes modelos: 
I - Anexo III, quando alegar pagamento da contribuição antes das datas previstas no inciso II do caput deste artigo; 
II - Anexo IV, nos demais casos. 
§ 6º O requerimento de que trata o parágrafo anterior deve ser entregue à instituição responsável pela retenção e recolhimento 
da CPMF até o quinto dia útil anterior à data estabelecida para a efetivação do débito, sendo por ela arquivado em ordem 
alfabética, à disposição da Secretaria da Receita Federal. 
§ 7º As informações de que trata o inciso IV do caput deste artigo deverão: 
I - abranger, também, os contribuintes que não foram cobrados por apresentarem em suas contas insuficiência de 
disponibilidade de fundos na data da retenção da contribuição; 
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II - ser apresentadas em meio magnético, de acordo com as especificações técnicas definidas pela Coordenação-Geral de 
Tecnologia e Segurança da Informação (Cotec); 
III - ser encaminhadas à Secretaria da Receita Federal até o último dia útil do mês subseqüente ao da não retenção. 
§ 8º O não cumprimento das obrigações de que trata o parágrafo anterior sujeita a instituição responsável pela retenção e pelo 
recolhimento da contribuição às seguintes multas: 
I - R$ 5,00 (cinco reais) por grupo de cinco informações inexatas, incompletas ou omitidas; 
II - R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao mês-calendário ou fração, independentemente da sanção prevista no inciso anterior, se a 
informação for apresentada fora do prazo determinado. 
§ 9º Apresentada a informação, fora de prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício, ou se, após a intimação, houver 
a apresentação dentro do prazo nesta fixado, as multas serão reduzidas à metade. 
§ 10. A contribuição de que trata este artigo será recolhida mediante a utilização do código de receita 8536. CPMF - Medida 
Judicial. 
Art. 18. A não retenção da contribuição, nas hipóteses estabelecidas no artigo anterior, sujeita o contribuinte a lançamento de 
ofício. 
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a contribuição será acrescida de: 
I - juros de mora, determinados de conformidade com o inciso I do § 2º do art. 17; 
II - multa de lançamento de ofício, de 75% a 225%, conforme o caso. 
Art. 19. O limite mínimo referido no art. 68 da Lei nº 9.430, de 1996, não se aplica aos pagamentos da CPMF não recolhida 
por força de decisão judicial, realizados pelo próprio contribuinte, inclusive na hipótese de lançamento de ofício. 
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o pagamento será efetuado por meio de Documento de Arrecadação de Receitas 
Federais (Darf), código de receita 8536. CPMF - Medida Judicial. 
Art. 20. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 21. Fica formalmente revogada, sem interrupção de sua força normativa, a Instrução Normativa SRF nº 42, de 2 de maio 
de 2001. 
EVERARDO MACIEL 
 
51. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 77, DE 16 DE JULHO DE 2002, DA DIRETORIA COLEGIADA DO 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (DOU 17.07.2002, Seção 1, pp. 64-8; DOU 24.07.2002, Seção 
1, p. 38 - Retificação [*]). Dispõe sobre o pagamento e parcelamento especial das contribuições arrecadadas pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos termos da Medida Provisória nº 38/02. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991; 
Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996; 
Lei nº 9.711, de 21 de novembro de 1998; 
Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999; 
Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999; 
MP Nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; e 
MP Nº 38, de 14 de maio de 2002. 
A DIRETORIA COLEGIADA do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, em reunião ordinária realizada 
no dia 16 de julho de 2002, no uso da competência que lhe foi conferida pelo inciso III do art. 7º do Regimento Interno, 
aprovado pela Portaria MPAS Nº 3.464, de 27 de setembro de 2001, Considerando a necessidade de regulamentação prevista 
no parágrafo 4º do artigo 11 da Medida Provisória n° 38, de 14 de maio de 2002, resolve: 
Art. 1º. Estabelecer os procedimentos a serem observados e aplicados para o pagamento e para a formalização do 
parcelamento especial, com os benefícios fiscais instituídos pelo art. 11 da MP Nº 38, de 14 de maio de 2002. 
CAPÍTULO I 
DO OBJETO DO BENEFÍCIO FISCAL: PERMISSIBILIDADE E RESTRIÇÕES 
Art. 2º. Os créditos do INSS, constituídos ou não, referentes a contribuições arrecadadas, decorrentes de fatos geradores 
ocorridos até 30 de abril de 2002, que sejam objeto de ações ajuizadas até 30 de abril de 2002, podem ser pagas ou parceladas 
em até 6 (seis) parcelas iguais, mensais e sucessivas, até 31 de julho de 2002, com a dispensa de acréscimos legais. 
§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, a dispensa de acréscimos legais alcança: 
I - as multas, moratórias ou punitivas; 
II - relativamente aos juros de mora, exclusivamente, o período até janeiro de 1999, sendo devido esse encargo a partir do 
mês: 
a) de fevereiro do referido ano, no caso de fatos geradores ocorridos até janeiro de 1999; e 
b) seguinte ao da ocorrência do fato gerador, nos demais casos. 
§ 2º Os benefícios concedidos nos termos desta Instrução Normativa abrangem quaisquer créditos ou contribuições 
arrecadadas pelo INSS, inclusive os decorrentes de falta de recolhimento de valores retidos, que se encontrem com 
exigibilidade suspensa em decorrência de ação judicial, ou que se encontrem em discussão judicial por meio de ação proposta 
pelo contribuinte, ainda que a discussão se dê por meio de embargos à execução. 
Art. 3º Os créditos ainda não constituídos devem ser precedidos de Lançamento de Débito Confessado - LDC, conforme o 
que dispõe a Ordem de Serviço INSS/DAF nº 199, de 05.01.99, para que possam ser pagos ou parcelados nos termos desta 
Instrução Normativa. 
Art. 4º O LDC servirá exclusivamente para a confissão da dívida pelo contribuinte, constituindo um processo administrativo 
fiscal distinto, e a sua assinatura não implicará a concessão dos benefícios fiscais para o pagamento ou parcelamento do 
débito. 
Parágrafo único. A assinatura do LDC importa confissão irretratável da dívida e constitui confissão extrajudicial, nos termos 
dos arts. 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil. 
Art. 5º. É facultado ao devedor optar pelo pagamento ou parcelamento de apenas um ou mais de um dos seus débitos para 
com o INSS, desde que cada um deles seja objeto de ação judicial específica. 
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Parágrafo único. Sempre que o objeto da ação não se referir à totalidade do débito, far-se-á o desmembramento da parte 
incontroversa. 
Art. 6º. Para deferimento do benefício fiscal requerido nas condições desta Instrução Normativa, o contribuinte devedor 
deverá desistir formalmente das ações que tenham por objeto as contribuições a serem pagas ou parceladas, renunciando a 
qualquer alegação de direito em que se fundam. 
§ 1º A desistência poderá ser restrita a um determinado objeto da ação judicial, quando esta envolver mais de um objeto. 
§ 2º No caso do § 1º, o benefício fiscal será restrito à contribuição objeto da parte de que se desistiu. 
§ 3º A desistência judicial, expressa e irrevogável, será formalizada mediante petição protocolada no respectivo Cartório 
Judicial, sendo anexada por cópia ao requerimento do benefício fiscal, sob pena de indeferimento deste. 
CAPÍTULO II 
DA FORMULAÇÃO DO PEDIDO, DA INSTRUÇÃO DO PROCESSO E DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 
FISCAL 
Art. 7º. O requerimento para pagamento ou para parcelamento deverá ser formulado e protocolado nas Agências da 
Previdência Social - APS, ou nas Unidades Avançadas de Atendimento - UAA, circunscricionante do estabelecimento sede 
da empresa (matriz ou centralizador), independentemente de descentralização da contabilidade. 
Parágrafo único. No caso de parcelamento, a primeira parcela deverá ser paga até 31/07/2002, dentro do expediente bancário. 
Art. 8º. O pedido de parcelamento deverá ser requerido pelo contribuinte, utilizando-se os seguintes formulários, 
devidamente preenchidos: 
I - Pedido de Parcelamento - PP - ANEXO I; 
II - Termo de Parcelamento de Dívida Fiscal - TPD - Contribuintes em Geral - ANEXO II; 
III - Recibo de Entrega de Documentos - REDOC - ANEXO III; 
§ 1º Para os créditos ainda não constituídos deverá ser preenchido o Formulário para Cadastramento e Emissão de 
Documentos - FORCED - ANEXO V; 
§ 2º O TPD será obrigatoriamente utilizado para a concessão do parcelamento da dívida, independentemente de sua origem 
(espontânea, NFLD/AI/NPP, saldo de parcelamento ou créditos inscritos em dívida ativa). 
§ 3º O TPD, além de assinado pelos contratantes e testemunhas instrumentais, será também rubricado pelas partes envolvidas 
e pelas citadas testemunhas. 
§ 4º O Recibo de Entrega de Documentos - REDOC, servirá como comprovante de recebimento, pelo contribuinte, da guia 
para pagamento integral do débito, ou para pagamento da primeira parcela. 
§ 5º Para a formalização e instrução do processo de parcelamento serão exigidos, além dos formulários previstos neste artigo, 
os documentos a seguir: 
I - cópia do Contrato Social ou Estatuto/Ata e eventual alteração que identifique os atuais representantes legais do requerente; 
II - cópia da Carteira de Identidade, do CPF e do comprovante de residência dos representantes legais do requerente; e 
III - cópia da petição de desistência de ação e renúncia ao direito em que se funda, mencionada no art. 6º, devidamente 
protocolada. 
Art. 9º. O pedido de parcelamento será instruído com o comprovante do pagamento da primeira parcela, até o dia 31/07/2002, 
e com a apresentação dos documentos exigidos e dos formulários devidamente preenchidos, cujas vias terão o seguinte 
destino: 
I - Pedido de Parcelamento - PP: 
1ª via - processo; 
2ª via - contribuinte. 
II - Termo de Parcelamento de Dívida - TPD: 
1ª via - processo; 
2ª via - contribuinte. 
III - Recibo de Entrega de Documentos - REDOC: 
única via - processo. 
§ 1º A 2ª via do formulário PP será devolvida ao contribuinte no ato da entrega do pedido, preenchidos os campos "Data de 
Recebimento", "Nº de Protocolo" e "Assinatura e Matrícula do Servidor". 
§ 2º A 2ª via do TPD será numerada e entregue ao contribuinte somente após o deferimento do pedido. 
§ 3º Os números a serem apostos nos documentos serão os seguintes: 
a) PP - número de protocolo seqüencial da APS/UAA; e 
b) TPD - número do DEBCAD. 
Art. 10. O pedido de parcelamento, devidamente instruído, inclusive com cópia da petição a que se refere o art. 6º, deverá ser 
analisado pela Procuradoria, que emitirá parecer conclusivo sobre o cumprimento dos requisitos legais necessários à 
concessão do benefício fiscal. 
Art. 11. Enquanto não houver expressa decisão sobre pedido de parcelamento requerido, o contribuinte deverá efetuar o 
pagamento regular das demais parcelas do débito consolidado. 
Parágrafo único. O pagamento integral do débito ou de suas parcelas não implica o deferimento do benefício fiscal requerido. 
Art. 12. O deferimento do Pedido de Parcelamento será formalizado quando da assinatura do Chefe do Serviço/Seção/Setor 
de Arrecadação no TPD, não sendo mais utilizado o PP para esta finalidade. 
CAPÍTULO III 
DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO 
Art. 13. O pedido de parcelamento será indeferido quando: 
I - não houver comprovação do pagamento da primeira parcela efetuado até o dia 31/07/2002; 
II - o TPD não estiver devidamente assinado; e 
III - o parecer conclusivo da Procuradoria for contrário à concessão do benefício fiscal. 
§ 1º O indeferimento do Pedido de Parcelamento será proferido pelo Chefe do Serviço/Seção/Setor de Arrecadação em 
despacho fundamentado que constituirá folha do processo. 
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§ 2º Nos casos dos incisos I e II, o indeferimento do pedido de parcelamento será proferido liminarmente, não havendo 
necessidade de seu encaminhamento para parecer da Procuradoria. 
CAPÍTULO IV 
DA CONSOLIDAÇÃO DO DÉBITO E DA APROPRIAÇÃO DOS VALORES PAGOS 
Art. 14. A consolidação do débito será efetuada conforme o disposto no TPD, que faz parte integrante desta IN. 
Art. 15. Sobre o total de cada prestação, incidirão, por ocasião do pagamento, juros equivalentes à Taxa Referencial do 
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, a que se refere o art.13 da Lei nº 9.065/95, para títulos federais, 
acumulada mensalmente, calculada a partir do primeiro dia do mês do requerimento do parcelamento até o mês anterior ao do 
pagamento, sendo que estes critérios poderão ser alterados de acordo com a legislação superveniente. 
Art. 16. Os valores decorrentes das prestações pagas serão apropriados e abatidos da dívida parcelada, na seguinte ordem: 
I - da competência mais antiga para a mais recente; e 
II - na ordem decrescente dos montantes. 
Art. 17. A extinção definitiva dos débitos com os benefícios fiscais requeridos e sua respectiva baixa somente será procedida 
após o pagamento total do valor consolidado e o expresso deferimento administrativo da concessão do benefício. 
Art. 18. Nos casos de indeferimento do pedido de parcelamento, os valores pagos serão restituídos ou compensados conforme 
as normas vigentes. 
CAPITULO V 
DO VENCIMENTO E DA FORMA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO PARCELAMENTO 
Art. 19. As parcelas do acordo de parcelamento firmado vencerão no último dia útil dos meses subseqüentes ao do 
vencimento da primeira parcela. 
Art. 20. O pagamento das prestações dos parcelamentos a que se refere o artigo 2º será realizado mediante Guia da 
Previdência Social-GPS, a ser emitida pelo INSS, com os dados do contribuinte, sendo acrescido do custo operacional de R$ 
4,00 (quatro reais). 
CAPÍTULO VI 
DA RESCISÃO DO PARCELAMENTO 
Art. 21. Constitui motivo para rescisão do parcelamento a falta de pagamento de qualquer parcela subseqüente à primeira. 
Parágrafo único. Considera-se falta de pagamento o atraso superior a trinta dias após o vencimento. 
CAPÍTULO VII 
DA APROPRIAÇÃO DOS VALORES PAGOS 
Art. 22. Nos casos de rescisão do parcelamento, os valores decorrentes das prestações pagas serão apropriados e abatidos da 
dívida parcelada, com o restabelecimento de juros e multa sobre o saldo devedor, na seguinte ordem de prioridade: 
I - Auto-de-Infração - AI; 
II - Notificação Para Pagamento - NPP; e 
III - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, Lançamento de Débito Confessado - LDC, saldo de parcelamento 
e outros créditos porventura existentes. 
Parágrafo único - Observada a prioridade estabelecida nos incisos I a III deste artigo, exceto quando no saldo de 
parcelamento a última competência for igual à data do documento de origem, caso em que as prestações pagas serão abatidas 
primeiramente desta competência, independentemente da mencionada ordem de prioridade, a apropriação ocorrerá na 
seguinte ordem: da competência mais antiga para a mais recente e na ordem decrescente dos montantes. 
CAPÍTULO VIII 
DO PAGAMENTO A VISTA E DA CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM RENDA 
Art. 23. O pagamento a vista, inclusive por meio de conversão de depósito judicial em renda, não implica na concessão 
automática do benefício, que somente se dará após parecer conclusivo favorável da Procuradoria. 
Art. 24. No caso de pagamento parcial, os benefícios de que trata esta Instrução Normativa alcançam, exclusivamente, os 
valores pagos. 
Art.25. A garantia convertida em renda, onde exista depósito judicial, integrará, para fins do gozo do benefício, o pagamento. 
Parágrafo único. Caso o valor do depósito judicial seja inferior ao valor da dívida, este será deduzido da mesma, 
considerandose o valor deduzido como pagamento da primeira parcela, podendo o saldo ser parcelado em 5 (cinco) parcelas 
iguais e sucessivas, se o contribuinte não preferir efetuar o pagamento do saldo à vista. 
Art. 26. Os valores decorrentes do pagamento parcial serão apropriados e abatidos da dívida, na seguinte ordem: 
I - da competência mais antiga para a mais recente; e 
II - na ordem decrescente dos montantes. 
Art. 27. A extinção definitiva dos débitos com os benefícios fiscais requeridos e sua respectiva baixa somente será procedida 
após o pagamento total do valor consolidado e o expresso deferimento administrativo da concessão do benefício. 
CAPÍTULO IX 
DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
Art. 28. Não incidirão os honorários advocatícios nos créditos inscritos em Dívida Ativa antes do ajuizamento da Execução 
Fiscal. 
Art. 29. O percentual de honorários incidirá sobre o valor dos créditos ajuizados, integrando o montante a ser parcelado. 
Art. 30. Na hipótese de inclusão de dívida ajuizada no parcelamento, os honorários advocatícios serão reduzidos para cinco 
por cento. 
Parágrafo único. Havendo rescisão do parcelamento, será dado seguimento à execução fiscal, não se aplicando a redução dos 
honorários advocatícios. 
Art. 31. Nos casos de pagamento integral, os honorários advocatícios serão reduzidos para os seguintes percentuais: 
I - 4,5% (quatro e meio por cento), quando o total da dívida a ser paga for inferior ou igual a R$ 1.000.000,00 (um milhão de 
reais); 
II - 4,0% (quatro por cento), quando o total da dívida a ser paga for superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e 
inferior ou igual a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); 
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III - 3,0% (três por cento), quando o total da dívida a ser paga for superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e 
inferior ou igual a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais); 
IV - 2,0% (dois por cento), quando o total da dívida a ser paga for superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e 
inferior ou igual a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais); 
V - 1% (um por cento), quando o total da dívida a ser paga for superior a R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e inferior 
ou igual a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); e 
VI - 0,5% (meio por cento), quando o total da dívida for superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 
CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 32. Os co-responsáveis da empresa, cujos dados deverão constar no Formulário para Cadastramento e Emissão de 
Documentos-FORCED, serão os sócios gerentes, inclusive no que se refere à assinatura como responsável legal nos 
documentos LDC, TPD. 
Art. 33. O crédito constituído mediante declaração do contribuinte, cadastrado via SICAD (LDC), somente será considerado 
parcelamento quando for comandado o deferimento do pedido no sistema DÍVIDA, gerando as prestações para pagamento. 
Art. 34. Aplica-se ao parcelamento previsto nesta Instrução Normativa, suplementar e subsidiariamente, as normas internas 
vigentes, que com ela não conflitem. 
Art. 35. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. 
JUDITH IZABEL IZÉ VAZ 
Diretora - Presidente 
VALDIR MOYSÉS SIMÃO 
Diretor de Arrecadação 
HELDER 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 
[*] RETIFICAÇÃO: 
No Anexo I da Instrução Normativa nº 77, de 16 de julho de 2002, publicada no DOU nº 136, de 17/07/2002, Seção 1, nas 
páginas 64/68, onde se LÊ: “Medida Provisória 38, de 14/08/02,” LEIA-SE: Medida Provisória 38, de 14/05/02,”. 
No inciso II da Cláusula 8ª do Anexo II da Instrução Normativa nº 77, de 16 de julho de 2002, publicada no DOU nº 136, de 
17/07/2002, Seção 1, nas páginas 64/68, onde se LÊ: “II - JUROS: a partir da competência 01/99”, LEIA-SE: “II - JUROS: a 
partir do mês 01/99”. 
 

R E S O L U Ç Õ E S  

 
52. RESOLUÇÃO Nº 3, DE 1º DE JULHO DE 2002, DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 
PIS-PASEP (DOU 02.07.2002, Seção 1, p. 23). 
O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PIS-PASEP, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 
10 do Decreto nº 78.276, de 17 de agosto de 1976, e na forma da Resolução PIS-PASEP nº 2, de 28 de junho de 2001, 
resolve: 
I Autorizar o pagamento dos rendimentos (Juros e Resultado Líquido Adicional - RLA) previsto no § 2º do artigo 4º da Lei 
Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, para o exercício 2002/2003, observando-se os cronogramas constantes dos 
anexos I e II. 
II Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
ALMÉRIO CANÇADO DE AMORIM 
ANEXO I 
Cronograma de pagamentos dos rendimentos do Programa de Integração Social - PIS - Exercício 2002/2003 
I - Nas agências da Caixa Econômica Federal 

NASCIDOS EM RECEBEM A PARTIR DE   A T É 
JULHO 15.08.2002   30.06.2003 

AGOSTO 21.08.2002   30.06.2003 
SETEMBRO 27.08.2002   30.06.2003 
OUTUBRO 18.09.2002   30.06.2003 

NOVEMBRO 25.09.2002   30.06.2003 
DEZEMBRO 16.10.2002   30.06.2003 

JANEIRO 23.10.2002   30.06.2003 
FEVEREIRO 13.11.2002   30.06.2003 

MARÇO 20.11.2002   30.06.2003 
ABRIL 26.11.2002   30.06.2003 
MAIO 11.12.2002   30.06.2003 

JUNHO 18.12.2002   30.06.2003 
II - Pelo Sistema PIS/Empresas 
Através da folha de pagamento das empresas conveniadas - o crédito dos rendimentos será efetuado na folha de pagamento 
de julho/2002 a setembro/2002. 
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ANEXO II 
Cronograma de pagamentos dos rendimentos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP - 
Exercício 2002/2003 
I - Nas Agências do Banco do Brasil S/A 

FINAL DE INSCRIÇÃO PERÍODO 
0 e 1 15.08.2002 a 30.06.2003 
2 e 3 21.08.2002 a 30.06.2003 
4 e 5 28.08.2002 a 30.06.2003 
6 e 7 11.09.2002 a 30.06.2003 
8 e 9 18.09.2002 a 30.06.2003 

II - Pelo Sistema FOPAG 
Através da folha de pagamento das entidades conveniadas - o crédito dos rendimentos será efetuado na folha de pagamento 
de julho/2002 a setembro/2002. 
 
53. RESOLUÇÃO Nº 232, DE 1º DE JULHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
(DOU 02.07.2002, Seção 1, p. 108; DJU 03.07.2002, Seção 1, p. 1; DOU 09.07.2002, Seção 1, p. 92, e DJU 09.07.2002, 
Seção 1, p. 1 - Republicada por haver saído com incorreção no DOU 02.07.2002 e no DJU 03.07.2002). Dispõe sobre a 
TV Justiça e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no uso de suas atribuições e considerando o disposto na alínea 
“h” do inciso I do artigo 23 da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995, com a redação dada pela Lei nº 10.461, de 17 de maio 
de 2002, resolve: 
Art. 1º Fica instituída a TV Justiça para a divulgação dos atos do Poder Judiciário e dos serviços essenciais à Justiça. 
Art. 2º Compete à Assessoria de Imprensa a coordenação das atividades, da operação e da programação da TV Justiça. 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Presidente 
 
54. RESOLUÇÃO Nº 284, DE 5 DE JULHO DE 2002, DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE 
AMPARO AO TRABALHADOR (FAT) - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (DOU 08.07.2002, Seção 1, 
pp. 108-9; DOU 09.07.2002, Seção 1, p. 90 - Republicada por ter saído com omissão). Disciplina o pagamento do 
Abono Salarial referente ao exercício de 2002/2003, pagamento extemporâneo e a recepção da Relação Anual de 
Informações Sociais - RAIS. 
O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, no uso das atribuições que lhe confere o inciso 
V, do artigo 19, da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, resolve: 
Art. 1º O Abono Salarial assegurado aos participantes do Programa de Integração Social - PIS e do Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Publico - PASEP, a que se refere o art. 9º, da Lei nº 7.998/90, será pago, respectivamente, pela Caixa 
Econômica Federal e Banco do Brasil S.A., na condição de agentes pagadores, de acordo com os cronogramas constantes dos 
Anexos I e II desta Resolução. 
§ 1º Os agentes pagadores estão autorizados, a partir do crédito da primeira parcela transferida pelo FAT, a executar as 
rotinas de efetivação de pagamento, definidas na alínea "a" do art. 2º, desta Resolução, para disponibilização do Abono, 
quando for o caso, simultaneamente ao saque total de cotas, independente dos cronogramas constantes dos Anexos I e II, 
respeitada a sua data limite e a disponibilidade financeira. 
§ 2º Os cronogramas constantes dos anexos I e II, somente poderão ser alterados, conjuntamente, pelo CODEFAT, Conselho 
Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP e agentes pagadores, ressalvado o princípio de subordinação à condição 
suspensiva dos atos jurídicos. 
Art. 2º Compete aos agentes pagadores, para efetivação do disposto no art. 1º, desta Resolução: 
a) executar os serviços de pesquisa, identificação dos participantes e trabalhadores com direito ao Abono, segundo critérios 
definidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, e, ainda, apuração e controle de valores, processamento dos dados, 
atendimento aos participantes e trabalhadores, assim como o pagamento do Abono; 
b) executar os serviços mencionados no parágrafo anterior, para a regularização cadastral extemporânea da Relação Anual de 
Informações Sociais - RAIS, a partir do Ano-Base 1996; 
c) executar as rotinas de revisão da atribuição do Abono exercício 2002/2003, não contempladas pela regularização cadastral 
da RAIS Ano-Base 2001, mediante solicitação individualizada do participante até 13 de junho de 2003 e efetuar o pagamento 
do Abono, quando for o caso, desde que comprovada a apropriação na base de dados da RAIS, das informações entregues 
pelo empregador, quando em meio magnético, ou mediante apresentação de cópia do recibo de entrega e do impresso onde 
constam as informações, quando em formulário oficial impresso; 
d) celebrar convênios com empresas/entidades para pagamento do Abono Salarial aos empregados/servidores em uma única 
folha de salários/proventos, no período de julho a outubro/2002, transferindo, para tanto, os recursos necessários em parcela 
única; 
e) responsabilizar-se pela correta aplicação dos recursos de que trata a alínea "d", vedando o parcelamento de crédito do 
Abono aos beneficiários, qualquer que seja a modalidade de pagamento; 
f) manter disponibilizado pelo prazo de 5 (cinco) anos, os registros comprobatórios dos pagamentos de Abonos efetuados aos 
participantes. 
Parágrafo único. A regularização cadastral extemporânea da RAIS, entregue ao Ministério do Trabalho e Emprego até 17 de 
janeiro de 2003, poderá propiciar a disponibilização do pagamento do Abono a partir de 10 de março de 2003. Após essa 
data, somente serão processadas para disponibilização de pagamento, quando for o caso, juntamente com o exercício 
financeiro seguinte. 
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Art. 3º Compete, ainda, aos agentes pagadores, as rotinas de recepção da RAIS, compreendendo o seu recebimento, 
conferência, controle e encaminhamento para atividades correlatas. 
Parágrafo único. A rotina de recepção da RAIS, por meio magnético, pelos agentes pagadores, será objeto de contrato 
específico, condicionado aos dispositivos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas relativas a contratos. 
Art. 4º Os recursos necessários ao pagamento do Abono serão transferidos aos agentes pagadores mediante solicitação e 
depositados na conta suprimento do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, aberta para esse fim junto aos agentes 
pagadores, observada a disponibilidade orçamentária. 
§ 1º Caso o montante de recursos transferidos na forma deste artigo revele-se insuficiente para os pagamentos, o agente 
pagador, mediante comprovação, deverá notificar o MTE/ Departamento de Emprego e Salário - DES, para a necessária 
cobertura, alterando-se o respectivo cronograma de previsão de desembolso. 
§ 2º Os recursos referidos no cronograma de previsão de desembolso estarão condicionados à disponibilidade orçamentária 
do FAT. 
§ 3º Os recursos, a partir da 4º parcela, serão transferidos na forma do "caput" deste artigo, desde que o saldo da conta 
suprimento seja inferior a dez por cento do montante da soma das três parcelas iniciais, comprovada a efetiva necessidade de 
desembolso total da parcela. 
Art. 5º O valor relativo ao benefício do Abono Salarial efetivamente pago será reembolsado ao agente pagador, mediante 
débito na conta suprimento, efetuado diariamente, com base em documento de movimentação contábil da agência pagadora. 
Art. 6º O saldo diário da conta-suprimento será remunerado, pelo agente pagador do benefício, com base na Taxa 
Extramercado do Banco Central do Brasil, constituindo-se receita do FAT. 
§ 1º A remuneração de que trata este artigo será apurada mensalmente e recolhida ao FAT até o último dia do decêndio 
subseqüente ao mês de apuração. 
§ 2º O descumprimento do estabelecido neste artigo implicará remuneração do saldo diário da conta suprimento, 
eventualmente existente, com base no mesmo índice para remunerar saldos do Tesouro Nacional conforme o art. 5º, da Lei nº 
7.862, de 30 de outubro de1989, com a redação dada pela Lei nº 9.027, de 13 de abril de 1995, atualmente, taxa média 
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, ou outro que legalmente venha substituí-lo, enquanto 
perdurar a irregularidade. 
Art. 7º Mensalmente, até o quinto dia útil do mês subseqüente, o agente pagador deverá encaminhar ao Departamento de 
Emprego e Salário - DES relatório sintético contendo o número de participantes identificados e pagos, e, até o décimo dia do 
mês subseqüente, os relatórios gerenciais estabelecidos pela Resolução nº 09, de 31 de dezembro de 1990, deste Conselho. 
Parágrafo único. O descumprimento do estabelecido neste artigo sujeitará o agente pagador às penalidades previstas na Lei nº 
8.666/93, e demais normas relativas a contratos. 
Art. 8º O agente pagador prestará contas dos recursos recebidos, devolvendo, até 01.08.2003, o eventual saldo de recursos, 
apresentando a documentação pertinente até 15.08.2003. 
Parágrafo único. Ultrapassado o prazo estabelecido, o saldo de recursos será remunerado conforme disposto no § 2º do art. 6º 
desta Resolução. 
Art. 9º Pela execução dos serviços referidos nesta Resolução, os agentes pagadores farão jus à tarifa definida em cláusula 
contratual. 
Parágrafo único. O pagamento da tarifa será efetuado mensalmente, até o décimo dia após o recebimento, de comunicação do 
agente pagador, pelo Departamento de Emprego e Salário - DES, contendo número de participantes identificados no mês, 
valor da tarifa e montante a ser pago. 
Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
FRANCISCO CANINDÉ PEGADO DO NASCIMENTO 
Presidente do Conselho 
ANEXO I 
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL - EXERCÍCIO 2002/2003 
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS 
I - NAS AGÊNCIAS DA CAIXA 
NASCIDOS EM RECEBEM A 

PARTIR DE 
RECEBEM ATÉ

JULHO 15/08/2002 30/06/2003 
AGOSTO 21/08/2002 30/06/2003 

SETEMBRO 27/08/2002 30/06/2003 
OUTUBRO 18/09/2002 30/06/2003 

NOVEMBRO 25/09/2002 30/06/2003 
DEZEMBRO 16/10/2002 30/06/2003 

JANEIRO 23/10/2002 30/06/2003 
FEVEREIRO 13/11/2002 30/06/2003 

MARÇO 20/11/2002 30/06/2003 
ABRIL 26/ 11/2002 30/06/2003 
MAIO 11/12/2002 30/06/2003 

JUNHO 18/12/2002 30/06/2003 
II - Pagamento pelo Sistema PIS/Empresa (por intermédio da folha de pagamento das empresas conveniadas) - o crédito será 
efetuado no período de julho a outubro/2002. 
III - Pagamento de Abono regularização cadastral (alínea b do art. 2º, desta Resolução) 10.03.2003 a 30.06.2003. 
ANEXO II 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.171 61 

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL - EXERCÍCIO 2002/2003 
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP 
I - NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S.A. 

FINAL DA 
INSCRIÇÃO 

INÍCIO DE 
PAGAMENTO 

ATÉ 

0 e 1 15/08/2002 30/06/2003 
2 e 3 21/08/2002 30/06/2003 
4 e 5 28/08/2002 30/06/2003 
6 e 7 11/09/2002 30/06/2003 
8 e 9 18/09/2002 30/06/2003 

II - Pagamento pela FOPAG (através da folha de pagamento das entidades conveniadas) - o crédito será efetuado no período 
de julho a outubro/2002. 
III - Pagamento de Abono regularização cadastral (alínea b do art. 2º, desta Resolução) 10.03.2003 a 30.06.2003. 
ANEXO - III 
CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO 
ABONO SALARIAL PIS-PASEP - 2002/2003 
DATA DO REPASSE DA PARCELA CAIXA 

Valor R$ 1,00 
BANCO DO BRASIL 

Valor R$ 1,00 
R$ 1,00 
TOTAL 

08/07/2002 120.000.000,00 80.000.000,00 200.000.000,00 
01/08/2002 290.000.000,00 75.000.000,00 365.000.000,00 
02/09/2002 121.484.985,00 55.000.000,00 176.484.985,00 
01/10/2002 142.500.000,00 0,00 142.500.000,00 
01/11/2002 129.051.118,18 0,00 129.051.118,18 

SUBTOTAL (2002) 803.036.103,18 210.000.000,00 1.013.036.103,18 
13/01/2003 92.000.000,00 0,00  
10/02/2003 70.000.000,00 0,00  
06/03/2003 32.558.287,25 0,00  

SUBTOTAL (2003) 194.558.287,25 0,00 194.558.287,25 
TOTAL 997.594.390,43 210.000.000,00 1.207.594.390,43 

I - Os valores estimados para pagamentos posteriores a 01/10/2002, estarão condicionados à disponibilidade orçamentária. 
 
55. RESOLUÇÃO Nº 234, DE 9 DE JULHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
(DOU 11.07.2002, Seção 1, p. 329; DJU 15.07.2002, Seção 1, p. 1). Torna pública a tabela da remuneração dos 
servidores ativos e inativos do Supremo Tribunal Federal. 
O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 13, XVII, 
combinado com o artigo 363, I, do Regimento Interno, e 
Considerando os patamares remuneratórios decorrentes da Lei nº 10.475, de 27 de junho de 2002; 
Considerando as épocas próprias da eficácia das melhorias previstas na Lei nº 10.475, de 2002 – artigo 13; 
Considerando a absorção pelos novos valores de parcelas alcançadas mediante decisões administrativas e judiciais, 
satisfazendo-se eventual diferença resultante de decréscimo, como direito individual – artigo 6º da Lei nº 10.475, de 2002; 
Considerando a formulação de pedido de crédito suplementar; 
Considerando a publicidade dos atos da Administração Pública; 
R E S O L V E: 
Art. 1º Tornar pública a tabela, em anexo, a ser observada a partir de 1º de junho de 2002. 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Presidente 
 
56. RESOLUÇÃO Nº 235, DE 10 DE JULHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
(DOU 12.07.2002, Seção 1, pp. 123-4; DJU 15.07.2002, Seção 1, pp. 1-2; DOU 23.07.2002, Seção 1, pp. 98-9; DJU 
24.07.2002, Seção 1, p. 1 - Republicação ante erro material, no Anexo, quanto à remuneração do Juiz Federal 
Substituto e inserção indevida do Juiz de Direito Temporário - cargo extinto - Lei nº 6.750, de 10 de dezembro de 
1979). Torna pública a tabela da remuneração da Magistratura da União, decorrente da Lei nº 10.474, de 27 de junho 
de 2002. 
O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 13, XVII, 
combinado com o artigo 363, I, do Regimento Interno, e 
Considerando a vigência do texto primitivo – anterior à Emenda nº 19/98 – da Constituição de 1988, relativo à remuneração 
da magistratura da União; 
Considerando a vigência da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979; 
Considerando o direito à gratificação de representação – artigo 65, inciso V, da Lei Complementar nº 35, de 1979, e Decreto-
lei nº 2.371, de 18 de novembro de 1987, nos percentuais fixados; 
Considerando o direito à gratificação adicional de cinco por cento por qüinqüênio de serviço, até o máximo de sete 
qüinqüênios – artigo 65, inciso VIII, da Lei Complementar nº 35, de 1979; 
Considerando a natureza exaustiva do texto do artigo 65 da Lei Complementar nº 35, de 1979; 
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Considerando a absorção de todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos magistrados da 
União, a qualquer título, por decisão administrativa ou judicial pelos valores decorrentes da Lei nº 10.474, de 27 de junho de 
2002 – artigos 1º, § 3º, e 2º, § 1º; 
Considerando o escalonamento de cinco por cento entre os diversos níveis da remuneração da magistratura da União – artigo 
1º, § 2º, da Lei nº 10.474, de 2002; 
Considerando a necessidade de, no cumprimento da Lei Complementar nº 35, de 1979, e da Lei nº 10.474, de 2002, adotar-se 
critério uniforme; 
Considerando a formulação de pedido de crédito suplementar; 
Considerando a publicidade dos atos da Administração Pública; 
R E S O L V E: 
Art. 1º Tornar pública a tabela, em anexo, dos valores a serem observados, a título de remuneração da magistratura nacional, 
com vigência a partir de junho de 2002. 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Presidente 
 
57. RESOLUÇÃO Nº 236, DE 19 DE JULHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
(DOU 23.07.2002, Seção 1, p. 99; DJU 24.07.2002, Seção 1, p. 1). Dispõe sobre a remuneração de Ministro do Supremo 
Tribunal Federal. 
O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 363, inciso I, do 
Regimento Interno e considerando o disposto na Lei nº 10.474, de 27 de junho de 2002, e na Resolução nº 235, de 10 de julho 
de 2002, resolve: 
Art. 1º Os vencimentos de Ministro do Supremo Tribunal Federal, para efeito de teto, totalizam R$ 12.720,00, sendo: 
I - vencimento básico, no valor de R$ 3.950,31 (Lei nº 10.474/2002); e 
II - representação mensal, no valor de R$ 8.769,69 (DL nº 2.371/1987). 
Art. 2º Não se incluem, para fins de limites remuneratórios, as parcelas percebidas em razão de tempo de serviço, de 
exercício temporário de cargo no Tribunal Superior Eleitoral e da presidência do Supremo Tribunal Federal. 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos financeiros a 1º de junho de 2002 (Lei 
10.474/2002). 
Art. 4º Ficam revogadas a Resolução nº 195, de 27 de fevereiro de 2000, e as Portarias nºs 2, de 11 de janeiro de 2002, e 36, 
de 5 de abril de 2002. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Presidente 
 
58. RESOLUÇÃO Nº 237, DE 23 DE JULHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
(DOU 26.07.2002, Seção 1, p. 243; DJU 29.07.2002, Seção 1, p. 1). Dá nova redação ao § 1º do artigo 1º da Resolução nº 
215, de 9 de abril de 2001. 
O PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 363, I, do 
Regimento Interno, com a redação dada pela Emenda Regimental nº 1, de 25 de novembro de 1981, e tendo em vista o que 
consta do Processo Administrativo nº 316.181/2002, resolve: 
Art. 1º O § 1º do artigo 1º da Resolução nº 215, de 9 de abril de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 1º .................................................................................... 
§ 1° Para fins desta Resolução, entende-se por pessoa sem economia própria aquela que não possui rendimento, de qualquer 
fonte, em valor superior a vinte e dois por cento do menor vencimento percebido por servidor do Supremo Tribunal Federal.” 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Presidente 
 
59. RESOLUÇÃO Nº 7, DE 29 DE JULHO DE 2002, DO COMITÊ EXECUTIVO DO GOVERNO ELETRÔNICO - 
CONSELHO DE GOVERNO - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (DOU 30.07.2002, Seção 1, pp. 1-3). Estabelece 
regras e diretrizes para os sítios na internet da Administração Pública Federal. 
O PRESIDENTE DO COMITÊ EXECUTIVO DO GOVERNO ELETRÔNICO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista 
o disposto nos incisos I, III e IV do art. 3o do Decreto de 18 de outubro de 2000, 
RESOLVE: 
Art. 1o A estruturação, a elaboração, a manutenção e a administração dos sítios na internet dos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal regem-se por esta Resolução.  
CAPÍTULO I 
DA ESTRUTURA DA INFORMAÇÃO DOS SÍTIOS 
Art. 2o Os órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, ao adotarem um nome de domínio na internet, observarão 
as diretrizes seguintes: 
I - somente poderão ser utilizados os domínios de primeiro nível gov.br e mil.br, exceto nos casos de simples 
redirecionamento do programa de navegação na internet para o nome de domínio principal; 
II - o nome de domínio deverá guardar associação com o nome ou sigla do órgão ou entidade; 
III - a maior quantidade possível de conteúdo deverá ser agregada em um mesmo nome de domínio, criando-se, se necessário, 
uma estrutura de subdomínios; 
IV - nomes de domínio alternativos ou de fantasia devem ser usados apenas para divulgação; 
V - é vedada a incorporação em subdomínios de sítios independentes, sem vinculação com o órgão ou entidade. 
Parágrafo único. O disposto no inciso I não se aplica às unidades de ensino e pesquisa da Administração Pública Federal. 
Art. 3o A elaboração de um sítio governamental deverá ser precedida pela: 
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I - definição clara do propósito e abrangência do sítio; 
II - definição do público-alvo do sítio; 
III - mensuração do valor que o sítio agregará à Administração Pública Federal; 
IV - verificação da existência de sítios com igual propósito. 
Art. 4o Os sítios, no âmbito da Administração Pública Federal: 
I - usarão obrigatoriamente o idioma português, podendo haver versões em outros idiomas, preferencialmente o espanhol e o 
inglês; 
II - usarão obrigatoriamente diagramação dinamicamente ajustável na produção do leiaute das páginas, sendo que a barra de 
rolagem horizontal somente se fará visível em configurações de vídeo inferiores a 800 x 600 pontos de tela; 
III - conterão, em sua página inicial, informação sobre todo o seu conteúdo; 
IV - disponibilizarão seu conteúdo agrupado por assunto, ficando vedado o seu agrupamento segundo a estrutura 
organizacional do órgão ou entidade; 
V - serão estruturados de modo a privilegiar a prestação de serviço ao cidadão; 
VI - harmonizarão elementos de função semelhante de modo que sejam apresentados com forma e localização análogas; 
VII - disponibilizarão ligação para página com respostas aos questionamentos mais freqüentes dirigidos ao órgão ou entidade; 
VIII - alocarão o conteúdo de maior valor para o usuário na parte superior da página; 
IX - forçarão a abertura de nova janela sempre que houver ligações para páginas externas ao domínio; 
X - disponibilizarão versão alternativa compatível com programas de uso consagrado, quando utilizada tecnologia nova na 
construção de página; 
XI - utilizarão padrões técnicos que não exijam equipamentos de grande performance ou programas pouco difundidos; 
XII - adotarão estratégia de navegação que economize toques, propiciando rapidez de acesso e o uso intuitivo dos comandos 
e opções; 
XIII - conterão, caso seja disponibilizado serviço executável em outro domínio, as informações mínimas necessárias para que 
o serviço seja acessado, processado e consumado. 
Art. 5o As páginas dos sítios deverão: 
I - ser de fácil legibilidade; 
II - apresentar os conteúdos com clareza, simplicidade, objetividade, organicidade, atualidade e veraciade; 
III - usar linguagem simples e direta, especialmente nas páginas iniciais; 
IV - utilizar imagens apenas quando associadas diretamente com o órgão ou entidade ou, ainda, com o serviço; 
V - manter todo o ciclo de transição do serviço dentro do próprio sítio quando ele for disponível por meio de formulários. 
CAPÍTULO II 
DO CONTROLE E MONITORAMENTO DOS SÍTIOS 
Art. 6o Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal deverão implementar ferramentas de controle editorial das 
informações publicadas, observadas as seguintes diretrizes: 
I - as ferramentas de publicação a serem adotadas deverão permitir o monitoramento da inclusão e atualização do conteúdo 
dos sítios e da expiração de validade das informações, quando for o caso; 
II - as informações devem ser organizadas, sempre que possível, em bancos de dados administrados por módulo de gestão 
descentralizado; 
III - as informações e serviços deverão ser estruturados de modo a permitir seu manuseio e manutenção independente da 
participação de técnicos especializados; 
IV - a data da informação e a periodicidade de sua atualização devem ser publicadas, quando for o caso. 
Art. 7o Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, quanto ao desempenho e controle estatístico dos sítios sob 
sua responsabilidade, deverão: 
I - implementar instrumentos para a medição: 
a) do tráfego de usuários no sítio, bem como do uso das opções de serviço colocadas à disposição dos usuários; 
b) do índice de atendimento às consultas e solicitações efetuadas pelos usuários; 
II - estabelecer procedimentos para a realização de pesquisas on-line sobre a qualidade dos serviços e informações prestadas, 
bem como da satisfação dos usuários; 
III - somente utilizar testemunhas de conexão de caráter permanente (cookies) com a concordância do usuário; 
IV - utilizar mecanismo de aferição da disponibilidade das ligações (links) expostas; 
V - utilizar página específica com orientações na hipótese de devolução de mensagem de erro para o usuário, vedando-se a 
utilização da página de erro nativa dos navegadores. 
CAPÍTULO III 
DA GESTÃO DOS ELEMENTOS INTERATIVOS DOS SÍTIOS 
Art. 8o Quanto aos elementos de interação nos sítios de sua responsabilidade, os órgãos e entidades da Administração Pública 
Federal implementarão: 
I - obrigatoriamente, serviço de comunicação direta do usuário com o órgão ou entidade denominado "Fale Conosco", que: 
a) contemple a possibilidade de o usuário escrever ao órgão ou entidade por correio eletrônico ou através de formulário 
apropriado, para quaisquer fins, garantindo-se resposta à solicitação, mesmo que seja a mera informação de seu 
encaminhamento para outro órgão ou entidade; 
b) responda, sempre que possível, às solicitações encaminhadas no prazo de cinco dias úteis, devendo o usuário ser 
informado quando esse prazo não puder ser observado; 
c) oriente o usuário a encaminhar para o endereço eletrônico do serviço "Fale com o Governo" (governo@brasil.gov.br) 
mensagens que tratem de assuntos relacionados com qualquer outro órgão ou entidade do Governo Federal; 
d) contenha serviço de estatística em relação ao conteúdo das mensagens recebidas, tais como problemas, críticas e sugestões; 
e) declare na página do sítio o nome da unidade organizacional ou do servidor designado como responsável pelo atendimento 
das mensagens recebidas; 
II - facultativamente, salas de bate-papo ou fóruns, a serem disponibilizados no caso de existir política de acesso e 
funcionalidade, desde que definidos: 

mailto:governo@brasil.gov.br
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a) os temas de discussão; 
b) a presença de moderadores; 
c) a possibilidade de trocas de arquivos; 
d) os mecanismos de controle do conteúdo distribuído ou trocado; 
e) o tempo de duração da sessão, se for o caso; 
f) a identificação dos responsáveis pelo serviço. 
Parágrafo único. O conteúdo das respostas a serem fornecidas pelo serviço "Fale Conosco" será de responsabilidade das 
unidades gestoras da informação ou do serviço a que se destinam as mensagens. 
CAPÍTULO IV 
DO MODELO ORGANIZACIONAL 
Art. 9o Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal deverão adotar, relativamente aos sítios sob sua 
responsabilidade, modelo organizacional que: 
I - defina claramente as atribuições, na administração dos sítios; 
II - estabeleça, na estrutura organizacional, as funções de gestão, provimento de conteúdo e infra-estrutura tecnológica. 
Parágrafo único. A função de gestão se caracteriza pela coordenação das atividades relacionadas à elaboração das páginas dos 
sítios e pelo planejamento e desenvolvimento de produtos e serviços ao usuário. 
Art. 10. Cabe à unidade responsável pela função de gestão de cada órgão ou entidade: 
I - aprovar a estrutura e o padrão das páginas componentes dos sítios do órgão ou entidade; 
II - planejar e monitorar o desenvolvimento de serviços e a oferta de informação pelo sítio; 
III - articular-se com outras unidades do órgão ou entidade, objetivando a padronização das estruturas das informações e das 
interfaces gráficas que serão veiculadas; 
IV - definir o processo e o fluxo formal de alimentação e atualização de informações nas páginas dos sítios; 
V - avaliar o material produzido por outras unidades do órgão ou entidade; 
VI - publicar os conteúdos gerados pelas outras unidades do órgão ou entidade; 
VII - manter equipe de gestão para acompanhamento e monitoramento da execução de serviços contratados. 
Art. 11. As unidades do órgão ou entidade da Administração Pública Federal responsáveis pelos produtos, serviços ou 
informações exercerão a função de provimento do conteúdo, cabendo-lhes: 
I - propor a criação de páginas e a implementação de melhorias, no âmbito de suas atribuições, orientando-se pelos padrões 
definidos pela unidade gestora de que trata o art. 10, a quem deverá submeter o material produzido; 
II - promover a atualização e a manutenção da consistência e da integridade das informações por elas providas. 
Art. 12. Cabe à unidade responsável pela função de infra-estrutura tecnológica de cada órgão ou entidade:  
I - desenvolver e manter os recursos de infra-estrutura tecnológica (hardware, software e telecomunicações) necessários para 
disponibilização dos serviços e informações no sítio; 
II - desenvolver e manter as páginas e os aplicativos para implementação ou adaptação dos serviços para o meio eletrônico; 
III - elaborar a programação visual e a arquitetura da informação das páginas (webdesign); 
IV - capacitar outras unidades do órgão ou entidade para elaboração e manutenção das páginas de sua responsabilidade; 
V - realizar prospecção de novas tecnologias; 
VI - implementar e manter mecanismos de segurança e de monitoramento de acesso; 
VII - elaborar plano de capacitação e atualização técnica para as equipes envolvidas na administração dos sítios. 
CAPÍTULO V 
DA IDENTIDADE VISUAL DOS SÍTIOS 
Art. 13. Cabe à Secretaria de Comunicação de Governo da Presidência da República a definição da identidade visual dos 
sítios dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. 
Parágrafo único. Para os efeitos desta Resolução, considera-se identidade visual o conjunto de marcas, símbolos e ícones 
utilizados para caracterização dos sítios do Governo Federal. 
CAPÍTULO VI 
DA SEGURANÇA DOS SÍTIOS 
Art. 14. A segurança dos sítios dos órgãos e entidades da Aministração Pública Federal observará o disposto neste Capítulo e, 
sem prejuízo do Decreto no 3.505, 13 de junho de 2000. 
Art. 15. Os serviços Web devem ser providos por equipamentos dedicados com acessos físico e lógico controlados. 
Art. 16. As infra-estruturas computacionais e de rede dedicadas à prestação dos serviços Web devem estar isoladas da rede 
interna do proprietário do sítio. 
Art. 17. As páginas Web deverão ser providas e atualizadas de modo a não comprometer a segurança das redes internas do 
proprietário do sítio. 
Art. 18. O servidor Web deverá ser configurado de modo seguro tanto no que se refere à segurança física, quanto aos sistemas 
operacionais e aplicativos instalados. 
Art. 19. A segurança do sítio deve ser permanentemente atualizada de modo a resistir aos ataques que exploram 
vulnerabilidades para as quais já existam correções. 
Art. 20. Deverão ser implementados mecanismos de registro de eventos e acessos ao sítio e ao seu ambiente de 
funcionamento. 
Art. 21. Os relatórios produzidos pelos mecanismos citados no art. 20 deverão ser armazenados de modo seguro por período 
compatível com o caráter da informação. 
Art. 22. Quando da ocorrência de ataques bem sucedidos, dever-se-á preservar a maior quantidade possível de evidências 
digitais relevantes. 
Art. 23. Os registros de eventos e acessos deverão ser monitorados regular e freqüentemente, objetivando a identificação de 
falhas relevantes. 
Art. 24. Para o ambiente do sítio deverão ser utilizados mecanismos de sincronização automática de tempo por meio das 
fontes oficiais de tempo.  
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Art. 25. O ambiente da rede do sítio do órgão ou entidade deve contar com planos de contingência implementados e 
atualizados, visando ao pronto restabelecimento do ambiente e dos serviços, assim como o não comprometimento da imagem 
da Administração Pública Federal; 
Art. 26. Os planos de contingência deverão ser periodicamente testados para que seja verificada a sua eficácia ou necessidade 
de adequação. 
Art. 27. Devem ser estabelecidas diretrizes em cada órgão ou entidade que orientem a realização de cópias de segurança 
periódica das informações críticas dos ambientes dos sítios governamentais. 
Art. 28. Deve existir pelo menos um responsável técnico para atuar como contato no que se refere à segurança do ambiente 
do sítio. 
Parágrafo único. O responsável técnico somente poderá ser servidor público em efetivo exercício no órgão ou entidade. 
Art. 29. Deverão ser estabelecidas rotinas de programas: 
I - de treinamento e atualização específicos aos responsáveis técnicos pela segurança do ambiente do sítio; 
II - de conscientização de todos os envolvidos. 
Art. 30. Sempre que necessário, os servidores Web deverão ser configurados para usar tecnologias de autenticação e 
criptografia, visando a garantir a integridade, o sigilo e a autenticidade das informações.  
Art. 31. O responsável técnico deverá certificar-se de que entende todas as funcionalidades de qualquer programa externo a 
ser utilizado e suas possíveis vulnerabilidades. 
Art. 32. Devem ser adotados conceitos e procedimentos de auditoria interna que permitam análise do ambiente 
computacional. 
Art. 33. Toda a documentação técnica referente aos componentes e configurações do ambiente do sítio deverá ser conservada 
para eventuais verificações. 
Art. 34. Todos os documentos normativos elaborados e implementados pelo órgão ou entidade, que versem sobre o ambiente 
do sítio, deverão ser mantidos atualizados e em condições de sofrer auditorias. 
Art. 35. É vedada a utilização de provedores externos para prestar serviços considerados sigilosos, bem como aqueles que 
possam expor a privacidade dos usuários. 
Art. 36. Caso os serviços Web estejam sendo prestados por provedores externos, compete ao órgão ou entidade contratante 
estabelecer cláusulas no contrato de prestação de serviço que estipulem a observância às normas sobre segurança de sítios 
aplicáveis à Administração Pública Federal. 
§ 1o Os provedores externos de que trata o caput deverão submeter, por força do contrato, seu ambiente à periódica auditoria 
do órgão ou entidade contratante.  
§ 2o Na auditoria de que trata o § 1o, incluem-se todas as partes do ambiente do contratado que possam afetar a segurança do 
sítio. 
Art. 37. O serviço de certificação dos sítios dos órgãos ou entidades somente poderá ser feito por Autoridades Certificadoras 
integrantes da ICP-Brasil, observado o disposto no Decreto no 3.996, de 31 de outubro de 2001.  
Art. 38. Os órgãos e entidades deverão adotar medidas necessárias para preservar a segurança dos sítios sob sua 
responsabilidade, inclusive se hospedados por provedores externos, devendo estipular de forma clara as responsabilidades da 
unidade que gerencia o sítio. 
CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 39. Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal deverão, até o final de 2002, adaptar todos seus sítios na 
internet ao disposto nesta Resolução.  
Parágrafo único. Cabe à Secretaria-Executiva do Comitê Executivo do Governo Eletrônico fornecer as orientações 
necessárias ao fiel cumprimento das normas de que trata o caput. 
Art. 40. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
PEDRO PARENTE 
 

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

 
60. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 871/2002, DE 27 DE JUNHO DE 2002, DO PLENO DO TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO (DJU 02.07.2002, Seção 1, p. 51). 
CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão extraordinária hoje realizada, sob 
a Presidência do Ex.mo Ministro Presidente Francisco Fausto, presentes os Ex.mos Ministros Vantuil Abdala, Vice-Presidente, 
Ronaldo Lopes Leal, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Wagner Pimenta, Rider Nogueira de Brito, José Luciano de 
Castilho Pereira, Milton de Moura França, Gelson de Azevedo, Carlos Alberto Reis de Paula, Antônio José de Barros 
Levenhagen, Ives Gandra da Silva Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, José 
Simpliciano Fontes de Faria Fernandes e Renato de Lacerda Paiva e a Ex.ma Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dr.a 
Guiomar Rechia Gomes, RESOLVEU, por unanimidade: I - suspender os descontos referentes ao auxílio-alimentação 
dos Exmos. Ministros da Corte, em face de recente decisão do Tribunal de Contas da União; II - acolher proposta 
formulada pelo Exmo. Ministro Rider Nogueira de Brito no sentido de comunicar a suspensão dos descontos ao Tribunal de 
Contas da União, reivindicando o mesmo tratamento dado aos juízes da 18ª Região, conforme Decisão nº 565/2002-TCU 
Plenário. 
Sala de Sessões, 27 de junho de 2002. 
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
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61. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 872/2002, DE 1º DE JULHO DE 2002, DO PLENO DO TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO (DJU 04.07.2002, Seção 1, p. 1; DJU 12.07.2002, Seção 1, p. 32; DJU 15.07.2002, Seção 
1, p. 4 - Republicada por ter saído com incorreção do original no DJU). 
CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão ordinária hoje realizada, sob a 
Presidência do Exmo. Ministro Presidente Francisco Fausto, presentes os Exmos. Ministros Vantuil Abdala, Vice-Presidente, 
Ronaldo Lopes Leal, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Wagner Pimenta, Rider Nogueira de Brito, José Luciano de 
Castilho Pereira, Milton de Moura França, João Oreste Dalazen, Gelson de Azevedo, Carlos Alberto Reis de Paula, Antônio 
José de Barros Levenhagen, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano Fontes de Faria 
Fernandes e Renato de Lacerda Paiva e a Exma. Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dra. Guiomar Rechia Gomes, 
RESOLVEU, por unanimidade, criar a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, 
nos seguintes termos: Art. 1º - Fica instituída a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do 
Trabalho, vinculada ao Tribunal Superior do Trabalho. Art. 2º - São objetivos da Escola a seleção de candidatos à 
magistratura do trabalho; a formação e aperfeiçoamento de magistrados do trabalho; e a realização de estudos para 
incremento da efetividade da aplicação do Direito, em especial do Direito do Trabalho . Art. 3º - As estruturas administrativa 
e pedagógica da Escola serão objeto de oportuna deliberação do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho. 
Sala de Sessões, 01 de julho de 2002. 
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
 
62. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 873/2002, DE 1º DE JULHO DE 2002, DO PLENO DO TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO (DJU 04.07.2002, Seção 1, p. 1). 
CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão ordinária hoje realizada, sob a 
Presidência do Ex.mo Ministro Presidente Francisco Fausto, presentes os Ex.mos Ministros Vantuil Abdala, Vice-Presidente, 
Ronaldo Lopes Leal, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Wagner Pimenta, Rider Nogueira de Brito, José Luciano de 
Castilho Pereira, Milton de Moura França, Gelson de Azevedo, Carlos Alberto Reis de Paula, Antônio José de Barros 
Levenhagen, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes e 
Renato de Lacerda Paiva e a Ex.ma Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dr.a Guiomar Rechia Gomes, RESOLVEU, por 
unanimidade, decretar ponto facultativo em 2 de julho de 2002, acompanhando orientação da Presidência da 
República, assegurando-se aos Ex.mos Ministros o direito de convocar servidores de seu Gabinete. 
Sala de Sessões, 01 de julho de 2002. 
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
 
63. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 874/2002, DE 1º DE JULHO DE 2002, DO PLENO DO TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO (DJU 04.07.2002, Seção 1, p. 1). 
CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão ordinária hoje realizada, sob a 
Presidência do Ex.mo Ministro Presidente Francisco Fausto, presentes os Ex.mos Ministros Vantuil Abdala, Vice-Presidente, 
Ronaldo Lopes Leal, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Wagner Pimenta, Rider Nogueira de Brito, José Luciano de 
Castilho Pereira, Milton de Moura França, Gelson de Azevedo, Carlos Alberto Reis de Paula, Antônio José de Barros 
Levenhagen, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes e 
Renato de Lacerda Paiva e a Ex.ma Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dr.a Guiomar Rechia Gomes, considerando que a 
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho constatou que a longa defasagem temporal entre os julgamentos dos TRTs e os do 
TST vem acarretando a tardia uniformização dos julgados à medida em que, no momento do exame da matéria controvertida 
no Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais já assentaram tese sobre ela, e, ausente a uniformização, já 
mandaram subir centenas de Recursos de Revista ao Tribunal Superior do Trabalho; considerando que a intercorrência de 
novas normas positivas pode afetar o conteúdo dos verbetes uniformizadores do Tribunal Superior do Trabalho, dando ensejo 
à indiscriminada subida de Recursos de Revista ao TST por aparente desrespeito a tais verbetes; considerando que o Tribunal 
Pleno aprovou que se tomassem dois tipos de providências, conforme a natureza dos fenômenos acima descritos, 
RESOLVEU, por unanimidade: I – a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho tomará providências junto aos Presidentes 
dos Tribunais Regionais do Trabalho e/ou Corregedores Regionais do Trabalho para que, ao admitirem Recursos de 
Revista ou processarem Agravos de Instrumento abrangendo teses jurídicas que se reiteram no âmbito do Tribunal 
Regional e ainda não apreciadas pelo TST, identifique os processos respectivos registrando em suas capas a expressão 
"RA nº 874/2002-TST" em letras destacadas; II – os processos referidos no item I, ao ingressarem no TST, terão autuação, 
distribuição e julgamento destacados, devendo o setor competente identificá-los na respectiva capa com a expressão "RA nº 
874/2002-TST", em todas as fases processuais no âmbito do TST; III – quando do julgamento desses processos, o Relator 
deverá esclarecer que se trata de hipótese prevista na Resolução Administrativa nº 874/2002 do TST; IV - a Comissão de 
Jurisprudência e de Precedentes Normativos examinará as eventuais repercussões de novas normas positivas nos verbetes 
sumulados e de jurisprudência dominante, cabendo-lhe tomar as providências no sentido de, alternativamente, adaptar tais 
verbetes à nova ordem positiva ou submeter proposta de alteração deles ao Tribunal Pleno. 
Sala de Sessões, 01 de julho de 2002. 
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
 
64. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 876/2002, DE 1º DE JULHO DE 2002, DO PLENO DO TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO (DJU 04.07.2002, Seção 1, p. 1). 
CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão ordinária hoje realizada, sob a 
Presidência do Ex.mo Ministro Presidente Francisco Fausto, presentes os Ex.mos Ministros Vantuil Abdala, Vice-Presidente, 
Ronaldo Lopes Leal, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Wagner Pimenta, Rider Nogueira de Brito, José Luciano de 
Castilho Pereira, Milton de Moura França, Gelson de Azevedo, Carlos Alberto Reis de Paula, Antônio José de Barros 
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Levenhagen, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes e 
Renato de Lacerda Paiva e a Ex.ma Vice-Procuradora-Geral do Trabalho, Dr.a Guiomar Rechia Gomes, RESOLVEU, por 
unanimidade, retirar de pauta os processos judiciários e matérias administrativas remanescentes, bem assim os que 
tiveram o seu julgamento suspenso nos Órgãos Judicantes desta Corte, que serão reincluídos na pauta de julgamento das 
primeiras sessões do próximo semestre. 
Sala de Sessões, 01 de julho de 2002. 
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
 
65. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2002, DE 28 DE JUNHO DE 2002, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 03.07.2002, 1º Caderno, p. 100). Introduz 
alterações em dispositivos da Resolução Administrativa 08/2001. 
Certifico que o Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, na sessão ordinária realizada nesta data, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, RESOLVEU, por unanimidade de votos, estabelecer o que segue: Art. 1º. O 
atingimento da meta mensal referida no art. 1º da Resolução Administrativa 08/2001 - devolução de processos com visto à 
Secretaria da Turma em número não inferior a 25 por mês - será aferido considerando-se o número total dos processos objeto 
desse dispositivo já devolvidos pelo Magistrado (observada, portanto, média mensal não inferior a 25 processos). Art. 2º. Os 
processos a que alude o art. 6º, § 2º, da Resolução Administrativa 08/2001, recebidos no Tribunal entre 07 de janeiro e 08 de 
março de 2002 - que atualmente são enviados aos Magistrados na proporção mínima de 10% por mês -, deixarão de ser 
encaminhados, salvo pedido em contrário do Juiz Relator, nos meses de julho e agosto, retomando-se sua remessa a partir de 
16 de setembro de 2002. Dou fé. 
Porto Alegre, 28 de junho de 2002. 
Sérgio Ricardo Rodrigues, 
Secretário do Tribunal Pleno e do Órgão Especial. 
 
66. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 02/2002, DE 28 DE JUNHO DE 2002, DO ÓRGÃO ESPECIAL DO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 22.07.2002, 1º Caderno, p. 66). 
CERTIFICO que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, na sessão ordinária realizada nesta data, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, considerando as disposições estabelecidas na resolução administrativa 02/85 e as alterações 
posteriores havidas na área de estacionamento ali regulada; considerando o disposto no art. 39, inciso XXXIV, do Regimento 
Interno, resolveu, à unanimidade de votos, revogar a resolução administrativa n. 02/85. Dou fé. 
Porto Alegre, 28 de junho de 2002. 
Sérgio Ricardo Rodrigues, 
Secretário do Tribunal Pleno e do Órgão Especial. 
 

C I R C U L A R  

 
67. CIRCULAR Nº 3.136, DE 11 DE JULHO DE 2002, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (DOU 12.07.2002, Seção 
1, p. 36). Disciplina a utilização do termo diretor pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 10 de julho de 2002, com base no art. 10, inciso 
XI, da Lei 4.595, de 31 de dezembro de 1964, renumerado na forma do art. 19 da Lei 7.730, de 31 de janeiro de 1989, e no 
art. 11 da Resolução 2.645, de 22 de setembro de 1999, e tendo em vista o disposto nos arts. 138, 143, 144 e 145 da Lei 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, decidiu: 
Art. 1º Estabelecer que, no âmbito das instituições financeiras e das demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil, o termo diretor, seja adjunto, executivo, técnico, ou assemelhado, deve ser utilizado exclusivamente por 
pessoas eleitas ou nomeadas, conforme o caso, pelo conselho de administração ou pela assembléia geral ou por instrumento 
de alteração contratual da respectiva instituição para o exercício das funções de administração previstas na legislação em 
vigor. 
Parágrafo único. As instituições que estiverem procedendo em desacordo com o disposto no caput devem promover a devida 
regularização no prazo de até sessenta dias, contados a partir da data da entrada em vigor desta circular. 
Art. 2º Esta circular entra em vigor na data de sua publicação. 
SÉRGIO DARCY DA SILVA ALVES 
Diretor 
 

A T O S  

 
68. ATO Nº 263, DE 5 DE JULHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
(DJU 09.07.2002, Seção 1, p. 36). 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve: 
1 - O expediente do TST, de 8 a 31 de julho de 2002, será das 12 às 18 horas. 
2 - Durante o mês de julho, responderão pela Presidência do Tribunal os seguintes Ministros: 
- Exmo. Sr. Ministro RONALDO LOPES LEAL: 
11 a 20 de julho de 2002; 
- Exmo. Sr. Ministro VANTUIL ABDALA: 
22 a 31 de julho de 2002. 
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FRANCISCO FAUSTO DE PAULA MEDEIROS 
Ministro Presidente do TST 
 
69. ATO Nº 271, DE 10 DE JULHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
(DJU 15.07.2002, Seção 1, p. 3; DJU 16.07.2002, Seção 1, p. 59). 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
estabelecidas nos incisos XII e XXXVII do artigo 42 do Regimento Interno, ad referendum do Tribunal Pleno, considerando 
os termos contidos no Ofício Cole-precor nº 42, de 04/07/2002, referente à indenização de transporte, e art. 10 da Lei nº 
10.475/2002, resolve: 
Art. 1º Fica determinada a aplicação da Resolução nº 234, de 9 de julho de 2002, do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da 
Justiça do Trabalho. 
Art. 2º O valor máximo mensal de indenização de transporte é fixado em R$500,55 (quinhentos reais e cinqüenta e cinco 
centavos), observada a disponibilidade orçamentária e financeira dos Órgãos da Justiça do Trabalho. 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º de junho de 2002. 
FRANCISCO FAUSTO DE PAULA MEDEIROS 
Ministro Presidente do TST 
 
70. ATO Nº 273, DE 10 DE JULHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
(DJU 15.07.2002, Seção 1, p. 3). 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
estabelecidas nos incisos XII e XXXVII do artigo 42 do Regimento Interno, ad referendum do Tribunal Pleno, considerando 
o disposto no art. 9º da Lei nº 10.475/2002, resolve: 
Art. 1º Fica declarada a revogação do parágrafo único do art. 5º da Resolução Administrativa nº 833, publicada no Diário da 
Justiça, Seção I, de 05/03/2002. 
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 28 de junho de 2002. 
FRANCISCO FAUSTO DE PAULA MEDEIROS 
Ministro Presidente do TST 
 
71. ATO GP Nº 284, DE 23 DE JULHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
(DJU 25.07.2002, Seção 1, p. 39). Limites de depósito para recursos nas ações na Justiça do Trabalho. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, de 
conformidade com o disposto no art. 707, alínea c, da Consolidação das Leis do Trabalho e inciso VI da Instrução Normativa 
nº 03/TST, de 5 de março de 1993, que interpreta o art. 8º da Lei nº 8.542, de 23 de dezembro de 1992, 
R E S O L V E 
Editar os novos valores, reajustados pela variação acumulada do INPC do IBGE, do período de julho de 2001 a junho de 
2002, alusivos aos limites de depósito para recursos nas ações na Justiça do Trabalho, a saber: 
- R$ 3.485,03 (três mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e três centavos), no caso de interposição de Recurso Ordinário; 
- R$ 6.970,05 (seis mil, novecentos e setenta reais e cinco centavos), no caso de interposição de Recurso de Revista, 
Embargos e Recurso Extraordinário; 
- R$ 6.970,05 (seis mil, novecentos e setenta reais e cinco centavos), no caso de interposição de Recurso em Ação Rescisória. 
Esses valores serão de observância obrigatória, a partir do quinto dia seguinte ao da publicação deste Ato no DJU. 
Publique-se. 
Brasília-DF, 23 de julho de 2002. 
VANTUIL ABDALA 
Ministro Vice-Presidente no exercício da Presidência do Tribunal Superior do Trabalho 
 

E D I T A L  

 
72. EDITAL DE 2 DE JULHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO (DOJ-RS 05.07.2002, 1º Caderno). 
A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos. Juízes 
do Trabalho Substitutos da 4ª Região, em conformidade ao disposto nos artigos 82 e 83 da Lei Complementar nº 35/79, que 
se encontra vaga, para preenchimento através de promoção por merecimento, a Vara do Trabalho de SANTO ÂNGELO. 
Porto Alegre, 02 de julho de 2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 

D I V E R S O S  

 
73. COMUNICADO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - CONSELHO SECCIONAL DO RIO 
GRANDE DO SUL. Horário de funcionamento externo da Justiça Estadual. 
A OAB/RS comunica aos advogados gaúchos que a partir de 1º de agosto a Justiça Estadual retornará ao horário de 
funcionamento externo das 8:30 às 11:30 e das 13:30 às 18:30. 
A atual Administração do TJRS foi sensível ao pedido da Diretoria da OAB/RS. 
Porto Alegre, 02 de julho de 2002. 
VALMIR BATISTA 
Presidente da OAB/RS 
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74. ERRATA DA ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA N° 1169: LEI Nº 10.444, DE 7 DE MAIO DE 2002 (D.O.U. de 
08.05.2002, Seção 1, pp. 1-2). Altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 
A Atualização Legislativa n° 1169 não fez constar, por um equívoco,  a inclusão do parágrafo 7° do artigo 273 do Código de 
Processo Civil, alteração promovida pela Lei n° 10.444, de 07 de maio de 2002 (D.O.U. de 08.05.2002), que segue 
reproduzido, na íntegra: 
 
LEI Nº 10.444, DE 7 DE MAIO DE 2002 (D.O.U. de 08.05.2002, Seção 1, pp. 1-2). Altera a Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  
Faço saber que o Congresso Nacional Decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
Art. 1º Os artigos da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, a seguir mencionados, passam a 
vigorar com as seguintes alterações:  
"Art.273......................................................................... ............................................................. 
§ 3º A efetivação da tutela antecipada observará, no que couber e conforme sua natureza, as normas previstas nos arts. 588, 
461, §§ 4º e 5, e 461-A.  
................................................................................ .............. 
§ 6º A tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-
se incontroverso.  
§ 7º Se o autor, a titulo de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os 
respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado. (NR)  
"Art. 275. ............................................................  
I - nas causas cujo valor não exceda a 60 (sessenta) vezes o valor do salário mínimo;  
....................................................................................."(NR) 
"Art. 280. No procedimento sumário não são admissíveis a ação declaratória incidental e a intervenção de terceiros, salvo a 
assistência, o recurso de terceiro prejudicado e a intervenção fundada em contrato de seguro."(NR)  
"Art. 287. Se o autor pedir que seja imposta ao réu a abstenção da prática de algum ato, tolerar alguma atividade, prestar ato 
ou entregar coisa, poderá requerer cominação de pena pecuniária para o caso de descumprimento da sentença ou da decisão 
antecipatória de tutela (arts. 461, § 4, e 461-A)." (NR)  
"Art. 331. Se não ocorrer qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes, e versar a causa sobre direitos que 
admitam transação, o juiz designará audiência preliminar, a realizar-se no prazo de 30 (trinta) dias, para a qual serão as partes 
intimadas a comparecer, podendo fazer-se representar por procurador ou preposto, com poderes para transigir.  
.............................................................................................. 
3º Se o direito em litígio não admitir transação, ou se as circunstâncias da causa evidenciarem ser improvável sua obtenção, o 
juiz poderá, desde logo, sanear o processo e ordenar a produção da prova, nos termos do § 2." (NR)  
"Art. 461. ............................................................  
............................................................................................... 
§ 5º Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a 
requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, 
remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de 
força policial.  
§ 6º O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou 
excessiva." (NR)  
"Art. 588. A execução provisória da sentença far-se-á do mesmo modo que a definitiva, observadas as seguintes normas:  
I - corre por conta e responsabilidade do exeqüente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os prejuízos que o 
executado venha a sofrer;  
II - o levantamento de depósito em dinheiro, e a prática de atos que importem alienação de domínio ou dos quais possa 
resultar grave dano ao executado, dependem de caução idônea, requerida e prestada nos próprios autos da execução;  
III - fica sem efeito, sobrevindo acórdão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao 
estado anterior;  
IV - eventuais prejuízos serão liquidados no mesmo processo.  
§ 2º A caução pode ser dispensada nos casos de crédito de natureza alimentar, até o limite de 60 (sessenta) vezes o salário 
mínimo, quando o exeqüente se encontrar em estado de necessidade." (NR)  
"Art. 604. ............................................................  
§ 1º Quando a elaboração da memória do cálculo depender de dados existentes em poder do devedor ou de terceiro, o juiz, a 
requerimento do credor, poderá requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência; se os 
dados não forem, injustificadamente, apresentados pelo devedor, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo credor 
e a resistência do terceiro será considerada desobediência.  
§ 2º Poderá o juiz, antes de determinar a citação, valer-se do contador do juízo quando a memória apresentada pelo credor 
aparentemente exceder os limites da decisão exeqüenda e, ainda, nos casos de assistência judiciária. Se o credor não 
concordar com esse demonstrativo, far-se-á a execução pelo valor originariamente pretendido, mas a penhora terá por base o 
valor encontrado pelo contador."(NR)  
"Art. 621 O devedor de obrigação de entrega de coisa certa, constante do titulo executivo extrajudicial, sera citado para, 
dentro de 10 (dez) dias, satisfazer a obrigação ou, seguro o juízo (art. 737, II), apresentar embargos.  
Parágrafo único. O juiz, ao despachar a inicial, poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o 
respectivo valor sujeito a alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo."(NR)  
"Art. 624. Se o executado entregar a coisa, lavrar-se-á o respectivo termo e dar-se-á por finda a execução, salvo se esta tiver 
de prosseguir para o pagamento de frutos ou ressarcimento de prejuízos."(NR)  
"Art. 627. ............................................................  
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§ 1º Não constando do título o valor da coisa, ou sendo impossível a sua avaliação, o exeqüente far-lhe-á a estimativa, 
sujeitando-se ao arbitramento judicial.  
§ 2º Serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos."(NR)  
"Art. 644. A sentença relativa a obrigação de fazer ou não fazer cumpre-se de acordo com o art. 461, observando-se, 
subsidiariamente, o disposto neste Capítulo."(NR)  
"Art.659......................................................................... ........................................................... 
§ 4º A penhora de bens imóveis realizar-se-á mediante auto ou termo de penhora, cabendo ao exeqüente, sem prejuízo da 
imediata intimação do executado (art. 669), providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, o 
respectivo registro no ofício imobiliário, mediante apresentação de certidão de inteiro teor do ato e independentemente de 
mandado judicial.  
§ 5º Nos casos do § 4, quando apresentada certidão da respectiva matrícula, a penhora de imóveis, independentemente de 
onde se localizem, será realizada por termo nos autos, do qual será intimado o executado, pessoalmente ou na pessoa de seu 
advogado, e por este ato constituído depositário."(NR)  
"Art. 814. ............................................................  
Parágrafo único. Equipara-se à prova literal da dívida líquida e certa, para efeito de concessão de arresto, a sentença, líquida 
ou ilíquida, pendente de recurso, condenando o devedor ao pagamento de dinheiro ou de prestação que em dinheiro possa 
converter-se."(NR)  
Art. 2º A Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 461-A:  
"Art. 461-A. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o 
cumprimento da obrigação.  
§ 1º Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e quantidade, o credor a individualizará na petição inicial, se 
lhe couber a escolha; cabendo ao devedor escolher, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz.  
§ 2º Não cumprida a obrigação no prazo estabelecido, expedir-se-á em favor do credor mandado de busca e apreensão ou de 
imissão na posse, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel.  
§ 3º Aplica-se à ação prevista neste artigo o disposto nos §§ 1º a 6º do art. 461." (NR)  
Art. 3º A Seção III do Capítulo V do Título VIII do Livro I da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, passa a denominar-se 
"Da Audiência Preliminar".  
Art. 4º O art. 744 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, passa a integrar o Capítulo III do Título III do Livro II, 
vigorando seu caput com a seguinte redação:  
"Art. 744. Na execução para entrega de coisa (art. 621) é lícito ao devedor deduzir embargos de retenção por benfeitorias.  
................................................................................ ...."(NR) 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor 3 (três) meses após a data de sua publicação.  
Brasília, 7 de maio de 2002; 181º da Independência e 114º da República.  
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO  
Miguel Reale Júnior  
 
 


