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EMENDAS CONSTITUCIONAIS  

 
1. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 37, DE 12 DE JUNHO DE 2002 (DOU 13.06.2002, Seção 1, pp. 1-2). Altera os 
arts. 100 e 156 da Constituição Federal e acrescenta os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam 
a seguinte Emenda ao texto constitucional: 
Art. 1º O art. 100 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte § 4º, renumerando-se os subseqüentes:  
“Art. 100. .............................................. 
§ 4º São vedados a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem como fracionamento, 
repartição ou quebra do valor da execução, a fim de que seu pagamento não se faça, em parte, na forma estabelecida no § 3º 
deste artigo e, em parte, mediante expedição de precatório. 
......................................................”(NR) 
Art. 2º O § 3º do art. 156 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 156. .............................................. 
........................................................... 
§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à lei complementar: 
I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas; 
........................................................... 
III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 
.....................................................”(NR) 
Art. 3º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido dos seguintes arts. 84, 85, 86, 87 e 88:
“Art. 84. A contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza 
financeira, prevista nos arts. 74, 75 e 80, I, deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, será cobrada até 31 de 
dezembro de 2004. 
§ 1º Fica prorrogada, até a data referida no caput deste artigo, a vigência da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, e suas 
alterações. 
§ 2º Do produto da arrecadação da contribuição social de que trata este artigo será destinada a parcela correspondente à 
alíquota de: 
I - vinte centésimos por cento ao Fundo Nacional de Saúde, para financiamento das ações e serviços de saúde; 
II - dez centésimos por cento ao custeio da previdência social; 
III - oito centésimos por cento ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, de que tratam os arts. 80 e 81 deste Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 
§ 3º A alíquota da contribuição de que trata este artigo será de: 
I - trinta e oito centésimos por cento, nos exercícios financeiros de 2002 e 2003; 
II - oito centésimos por cento, no exercício financeiro de 2004, quando será integralmente destinada ao Fundo de Combate e 
Erradicação da Pobreza, de que tratam os arts. 80 e 81 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Art. 85. A contribuição a que se refere o art. 84 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não incidirá, a partir 
do trigésimo dia da data de publicação desta Emenda Constitucional, nos lançamentos: 
I - em contas correntes de depósito especialmente abertas e exclusivamente utilizadas para operações de: 
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; 
b) companhias securitizadoras de que trata a Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997; 
c) sociedades anônimas que tenham por objeto exclusivo a aquisição de créditos oriundos de operações praticadas no 
mercado financeiro; 
II - em contas correntes de depósito, relativos a: 
a) operações de compra e venda de ações, realizadas em recintos ou sistemas de negociação de bolsas de valores e no 
mercado de balcão organizado; 
b) contratos referenciados em ações ou índices de ações, em suas diversas modalidades, negociados em bolsas de valores, de 
mercadorias e de futuros; 
III - 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 no inciso II deste artigo. 
§ 1º O Poder Executivo disciplinará o disposto neste artigo no prazo de trinta dias da data de publicação desta Emenda 
Constitucional. 
§ 2º O disposto no inciso I deste artigo aplica-se somente às operações relacionadas em ato do Poder Executivo, dentre 
aquelas que constituam o objeto social das referidas entidades. 
§ 3º O disposto no inciso II deste 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. 86. Serão pagos conforme disposto no art. 100 da Constituição Federal, não se lhes aplicando a regra de parcelamento 
estabelecida no caput do art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os débitos da Fazenda Federal, 
Estadual, Distrital ou Municipal oriundos de sentenças transitadas em julgado, que preencham, cumulativamente, as seguintes 
condições:  
I - ter sido objeto de emissão de precatórios judiciários; 
II - ter sido definidos como de pequeno valor pela lei de que trata o § 3º do art. 100 da Constituição Federal ou pelo art. 87 
deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 
III - estar, total ou parcialmente, pendentes de pagamento na data da publicação desta Emenda Constitucional. 
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§ 1º Os débitos a que se refere o caput deste artigo, ou os respectivos saldos, serão pagos na ordem cronológica de 
apresentação dos respectivos precatórios, com precedência sobre os de maior valor. 
§ 2º Os débitos a que se refere o caput deste artigo, se ainda não tiverem sido objeto de pagamento parcial, nos termos do art. 
78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, poderão ser pagos em duas parcelas anuais, se assim dispuser a 
lei.  
§ 3º Observada a ordem cronológica de sua apresentação, os débitos de natureza alimentícia previstos neste artigo terão 
precedência para pagamento sobre todos os demais. 
Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3º do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis 
definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4º do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou 
obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a: 
I - quarenta salários mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal; 
II - trinta salários mínimos, perante a Fazenda dos Municípios. 
Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o pagamento far-se-á, sempre, por meio de 
precatório, sendo facultada à parte exeqüente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento 
do saldo sem o precatório, da forma prevista no § 3º do art. 100. 
Art. 88. Enquanto lei complementar não disciplinar o disposto nos incisos I e III do § 3º do art. 156 da Constituição Federal, 
o imposto a que se refere o inciso III do caput do mesmo artigo: 
I – terá alíquota mínima de dois por cento, exceto para os serviços a que se referem os itens 32, 33 e 34 da Lista de Serviços 
anexa ao Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968; 
II – não será objeto de concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resulte, direta ou indiretamente, na redução 
da alíquota mínima estabelecida no inciso I.” 
Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, em 12 de junho de 2002 
Mesa da Câmara dos Deputados 
Deputado AÉCIO NEVES 
Presidente 
Deputado BARBOSA NETO 
2º Vice-Presidente 
Deputado NILTON CAPIXABA 
2º Secretário 
Deputado PAULO ROCHA 
3º Secretário 
Deputado CIRO NOGUEIRA 
4º Secretário 
Mesa do Senado Federal 
Senador RAMEZ TEBET 
Presidente 
Senador EDISON LOBÃO 
1º Vice-Presidente 
Senador CARLOS WILSON 
1º Secretário 
Senador ANTERO PAES DE BARROS 
2º Secretário 
Senador RONALDO CUNHA LIMA 
3º Secretário 
Senador MOZARILDO CAVALCANTI 
4º Secretário 
 
2. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 38, DE 12 DE JUNHO DE 2002 (DOU 13.06.2002, Seção 1, p. 2). Acrescenta o 
art. 89 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incorporando os Policiais Militares do extinto Território 
Federal de Rondônia aos Quadros da União. 
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam 
a seguinte Emenda ao texto Constitucional: 
Art. 1º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte art. 89: 
“Art. 89. Os integrantes da carreira policial militar do ex-Território Federal de Rondônia, que comprovadamente se 
encontravam no exercício regular de suas funções prestando serviços àquele ex-Território na data em que foi transformado 
em Estado, bem como os Policiais Militares admitidos por força de lei federal, custeados pela União, constituirão quadro em 
extinção da administração federal, assegurados os direitos e vantagens a eles inerentes, vedado o pagamento, a qualquer 
título, de diferenças remuneratórias, bem como ressarcimentos ou indenizações de qualquer espécie, anteriores à 
promulgação desta Emenda. 
Parágrafo único. Os servidores da carreira policial militar continuarão prestando serviços ao Estado de Rondônia na condição 
de cedidos, submetidos às disposições legais e regulamentares a que estão sujeitas as corporações da respectiva Polícia 
Militar, observadas as atribuições de função compatíveis com seu grau hierárquico.” 
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, em 12 de junho de 2002 
Mesa da Câmara dos Deputados 
Deputado AÉCIO NEVES 
Presidente 
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Deputado BARBOSA NETO 
2º Vice-Presidente 
Deputado NILTON CAPIXABA 
2º Secretário 
Deputado PAULO ROCHA 
3º Secretário 
Deputado CIRO NOGUEIRA 
4º Secretário 
Mesa do Senado Federal 
Senador RAMEZ TEBET 
Presidente 
Senador EDISON LOBÃO 
1º Vice-Presidente 
Senador CARLOS WILSON 
1º Secretário 
Senador ANTERO PAES DE BARROS 
2º Secretário 
Senador RONALDO CUNHA LIMA 
3º Secretário 
Senador MOZARILDO CAVALCANTI 
4º Secretário 
 

LEIS  

 
3. LEI N  10.467, DE 11 DE JUNHO DE 2002 (o DOU 12.06.2002, Seção 1, pp. 1-2). Acrescenta o Capítulo II-A ao 
Título XI do Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e dispositivo à Lei no 9.613, de 3 de março 
de 1998, que “dispõe sobre os crimes de ‘lavagem’ ou ocultação de bens, direitos e valores”; a prevenção da utilização 
do Sistema Financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei, cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras 
(Coaf), e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o Esta Lei visa dar efetividade ao Decreto n  3.678, de 30 de novembro de 2000o , que promulga a Convenção sobre o 
Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais, concluída em Paris, em 17 de 
dezembro de 1997. 
Art. 2o O Título XI do Decreto-Lei n  2.848, de 7 de dezembro de 1940o  – Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte 
Capítulo II-A: 
"TÍTULO XI 
.................................................................................................................... 
CAPÍTULO II-A
DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTRANGEIRA 
Corrupção ativa em transação comercial internacional 
Art. 337-B. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro, ou a 
terceira pessoa, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional: 
Pena – reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa. 
Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 (um terço), se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário público 
estrangeiro retarda ou omite o ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional. 
Tráfico de influência em transação comercial internacional 
Art. 337-C. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem ou promessa de 
vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções, relacionado 
a transação comercial internacional: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 
Parágrafo único. A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada a 
funcionário estrangeiro. 
Funcionário público estrangeiro 
Art. 337-D. Considera-se funcionário público estrangeiro, para os efeitos penais, quem, ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública em entidades estatais ou em representações diplomáticas de país 
estrangeiro. 
Parágrafo único. Equipara-se a funcionário público estrangeiro quem exerce cargo, emprego ou função em empresas 
controladas, diretamente ou indiretamente, pelo Poder Público de país estrangeiro ou em organizações públicas 
internacionais." 
Art. 3o O art. 1  da Lei n  9.613, de 3 de março de 1998o o , passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VIII: 
"Art. 1o ..................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
VIII – praticado por particular contra a administração pública estrangeira (arts. 337-B, 337-C e 337-D do Decreto-Lei no 
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal). 
..................................................................................................................................." (NR) 
Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 11 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/WebAbreDocumento?OpenAgent&ID=4CD226&Position=1&TotDocs=1
http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/WebAbreDocumento?OpenAgent&ID=4CD226&Position=1&TotDocs=1
http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/WebAbreDocumento?OpenAgent&ID=4CD226&Position=1&TotDocs=1
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FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Miguel Reale Júnior 
 
4. LEI N  10.471, DE 25 DE JUNHO DE 2002 (o DOU 26.06.2002, Seção 1, p. 2). Confere ao Governador Mário Covas a 
designação de "Patrono do Turismo Nacional". 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o É conferida ao Governador Mário Covas a designação de "Patrono do Turismo Nacional". 
Art. 2o É autorizada a remissão ao epíteto de que trata o art. 1o, em seguida ao nome do Governador Mário Covas, no texto de 
todas as publicações oficiais que a ele se refiram. 
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 25 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Caio Luiz de Carvalho 
 
5. LEI N  10.474, DE 27 DE JUNHO DE 2002 (o DOU 28.06.2002, Seção 1, pp. 1-2). Dispõe sobre a remuneração da 
magistratura da União. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o Até que seja editada a Lei prevista no art. 48, inciso XV, da Constituição Federal, o vencimento básico do Ministro do 
Supremo Tribunal Federal é fixado em R$ 3.950,31 (três mil, novecentos e cinqüenta reais e trinta e um centavos). 
§ 1o Para os fins de quaisquer limites remuneratórios, não se incluem no cômputo da remuneração as parcelas percebidas, em 
bases anuais, por Ministro do Supremo Tribunal Federal em razão de tempo de serviço ou de exercício temporário de cargo 
no Tribunal Superior Eleitoral. 
§ 2o A remuneração dos Membros da Magistratura da União observará o escalonamento de 5% (cinco por cento) entre os 
diversos níveis, tendo como referência a remuneração, de caráter permanente, percebida por Ministro do Supremo Tribunal 
Federal. 
§ 3o A remuneração decorrente desta Lei inclui e absorve todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou 
incorporados pelos Magistrados da União, a qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, até a publicação desta Lei. 
Art. 2o O valor do abono variável concedido pelo art. 6o da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998, com efeitos financeiros a 
partir da data nele mencionada, passa a corresponder à diferença entre a remuneração mensal percebida por Magistrado, 
vigente à data daquela Lei, e a decorrente desta Lei. 
§ 1o Serão abatidos do valor da diferença referida neste artigo todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou 
incorporados pelos Magistrados da União, a qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, após a publicação da Lei 
no 9.655, de 2 de junho de 1998.
§ 2o Os efeitos financeiros decorrentes deste artigo serão satisfeitos em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, a 
partir do mês de janeiro de 2003. 
§ 3o O valor do abono variável da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998, é inteiramente satisfeito na forma fixada neste artigo. 
Art. 3o A remuneração total de servidor do Poder Judiciário da União, incluídos os valores percebidos pelo exercício de cargo 
em comissão ou função de confiança, não poderá ultrapassar a remuneração, em bases anuais, correspondente ao Magistrado 
do órgão a que estiver vinculado. 
Art. 4o As despesas resultantes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias, consignadas aos órgãos do 
Poder Judiciário da União. 
Art. 5o A implementação do disposto nesta Lei observará o art. 169 da Constituição Federal, as normas pertinentes da Lei 
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, com efeitos financeiros a partir de junho de 2002, inclusive. 
Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 27 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Miguel Reale Júnior 
 
6. LEI N  10.475, DE 27 DE JUNHO DE 2002 (o DOU 28.06.2002, Seção 1, pp. 2-4). Altera dispositivos da Lei no 9.421, 
de 24 de dezembro de 1996, e reestrutura as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o Os arts. 7o e 9o da Lei no 9.421, de 24 de dezembro de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:  
"Art. 7o. O desenvolvimento dos servidores nas carreiras de que trata esta Lei dar-se-á mediante progressão funcional e 
promoção. 
§ 1o A progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte, dentro de uma mesma classe, 
observado o interstício mínimo de 1 (um) ano, com a periodicidade prevista em regulamento, sob os critérios nele fixados e 
de acordo com o resultado de avaliação formal de desempenho. 
§ 2o A promoção é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, 
observado o interstício mínimo de 1 (um) ano em relação à progressão funcional imediatamente anterior, dependendo, 
cumulativamente, do resultado de avaliação formal do desempenho e da participação em curso de aperfeiçoamento, ação ou 
programa de capacitação, na forma prevista em regulamento. 
§ 3o São vedadas a promoção e a progressão funcional durante o estágio probatório, findo o qual será concedida ao servidor 
aprovado a progressão funcional para o 4o (quarto) padrão da classe "A" da respectiva carreira." (NR) 
"Art. 9o. Integram ainda os Quadros de Pessoal referidos no art. lo as Funções Comissionadas, escalonadas de FC-1 a FC-6, e 
os Cargos em Comissão, escalonados de CJ-1 a CJ-4, para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento.  
§ 1o Cada órgão do Poder Judiciário destinará, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do total das funções comissionadas para 
serem exercidas por servidores integrantes das Carreiras Judiciárias da União, designando-se para as restantes exclusivamente 
servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo que não integrem essas carreiras ou que sejam titulares de empregos 
públicos, observados os requisitos de qualificação e de experiência previstos em regulamento. 

http://legislacao.planalto.gov.br/Legislacao.nsf/Viw_Editar/4CD33E?OpenDocument&HIGHLIGHT=0,
http://legislacao.planalto.gov.br/Legislacao.nsf/Viw_Editar/4CD33E?OpenDocument&HIGHLIGHT=0,
http://legislacao.planalto.gov.br/Legislacao.nsf/Viw_Editar/4CD33E?OpenDocument&HIGHLIGHT=0,
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§ 2o Pelo menos 50% (cinqüenta por cento) dos cargos em comissão a que se refere o caput, no âmbito de cada órgão do 
Poder Judiciário, serão destinados a servidores integrantes das carreiras judiciárias da União, na forma prevista em 
regulamento." (NR) 
Art. 2o É vedada a criação de emprego público cujas atribuições coincidam com as previstas para as Carreiras Judiciárias, 
bem como a terceirização ou a execução indireta dessas atribuições. 
Art. 3o Os cargos efetivos das carreiras de Auxiliar Judiciário, Técnico Judiciário e Analista Judiciário, a que se refere o art. 
2o da Lei no 9.421, de 24 de dezembro de 1996, ficam reestruturados na forma do Anexo I, observando-se para o 
enquadramento dos servidores a correlação estabelecida no Anexo II. 
Art. 4o Os vencimentos básicos dos cargos das Carreiras Judiciárias passam a ser os constantes do Anexo III. 
Art. 5o A remuneração das Funções Comissionadas e dos Cargos em Comissão de que trata o art. 9o da Lei no 9.421, de 24 de 
dezembro de 1996, é a constante dos Anexos IV e V. 
§ 1o O servidor investido em Função Comissionada poderá optar pela remuneração de seu cargo efetivo ou emprego 
permanente, acrescida dos valores constantes do Anexo VI.  
§ 2o O servidor nomeado para Cargo em Comissão poderá optar pela remuneração de seu cargo efetivo ou emprego 
permanente, acrescida dos valores constantes do Anexo VII.  
Art. 6o Aos servidores das Carreiras Judiciárias, ativos ou inativos, e aos pensionistas será devida parcela, a título de 
diferença individual, no valor igual ao do eventual decréscimo resultante da aplicação desta Lei em sua remuneração ou 
provento. 
Art. 7o Fica extinto o Adicional de Padrão Judiciário – APJ, de que tratam o art. 8o e o art. 14, II, da Lei no 9.421, de 24 de 
dezembro de 1996.
Art. 8o A Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.421, de 24 de dezembro de 1996, 
passa a ser calculada mediante a aplicação do percentual de 12% (doze por cento), incidente sobre os vencimentos básicos 
estabelecidos no art. 4o, Anexo III, desta Lei. 
Parágrafo único. Os servidores retribuídos pela remuneração da Função Comissionada e do Cargo em Comissão, constantes 
dos Anexos IV e V desta Lei, e os sem vínculo efetivo com a Administração Pública não perceberão a gratificação de que 
trata este artigo.  
Art. 9o Os órgãos do Poder Judiciário da União ficam autorizados a transformar, sem aumento de despesa, no âmbito de suas 
competências, as Funções Comissionadas e os Cargos em Comissão de seu Quadro de Pessoal, vedada a transformação de 
função em cargo ou vice-versa. 
Art. 10. Cabe ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Conselho da Justiça Federal e ao Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito de suas competências, baixar os regulamentos necessários à aplicação 
desta Lei, buscando a uniformidade de critérios e procedimentos. 
Art. 11. As disposições desta Lei aplicam-se aos aposentados e aos pensionistas. 
Art. 12. Ficam resguardadas as situações constituídas até a data da publicação desta Lei.  
Art. 13. A diferença entre a remuneração fixada por esta Lei e a decorrente da Lei no 9.421, de 24 de dezembro de 1996, será 
implementada em parcelas sucessivas, não cumulativas, observada a seguinte razão: 
I - 25% (vinte e cinco por cento), a partir de 1o de junho de 2002; 
II - 45% (quarenta e cinco por cento), a partir de 1o de junho de 2003; 
III - 75% (setenta e cinco por cento), a partir de 1o de janeiro de 2004; e 
IV - integralmente, a partir de 1o de janeiro de 2005. 
Parágrafo único. Não se aplica às parcelas previstas neste artigo o disposto no art. 3o da Lei no 10.331, de 18 de dezembro de 
2001.
Art. 14. A eficácia do disposto nesta Lei fica condicionada ao atendimento do § 1o do art. 169 da Constituição Federal e das 
normas pertinentes da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 15. As despesas resultantes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas aos órgãos 
do Poder Judiciário da União.  
Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 17. Revogam-se os arts. 3o, 8o e 14 da Lei no 9.421, de 24 de dezembro de 1996. 
Brasília, 27 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Miguel Reale Júnior 
ANEXO I – CARREIRAS JUDICIÁRIAS  

CARREIRA CLASSE PADRÃO ÁREA 

15 

14 

13 

12 

C 

11 

10 

9 

8 

7 

ANALISTA 
JUDICIÁRIO 

B 

6 

JUDICIÁRIA 
ADMINISTRATIVA 

APOIO ESPECIALIZADO 
SERVIÇOS GERAIS 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.170 10 

5 

4 

3 

2 

A 

1 

15 

14 

13 

12 

C 

11 

10 

9 

8 

7 

B 

6 

5 

4 

3 

2 

TÉCNICO 
JUDICIÁRIO 

A 

1 

JUDICIÁRIA 
ADMINISTRATIVA 

APOIO ESPECIALIZADO 
SERVIÇOS GERAIS 

15 

14 

13 

12 

C 

11 

10 

9 

8 

7 

B 

6 

5 

4 

3 

2 

AUXILIAR 
JUDICIÁRIO 

A 

1 

JUDICIÁRIA 
ADMINISTRATIVA 

APOIO ESPECIALIZADO 
SERVIÇOS GERAIS 

ANEXO II – TABELA DE ENQUADRAMENTO 
SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO NOVA 

CARREIRA CLASSE PADRÃO PADRÃO CLASSE CARREIRA 
35 15 
34 14 
33 13 
32 12 

C 

31 11 

C 

30 10 
29 9 
28 8 
27 7 

ANALISTA 
JUDICIÁRIO 

B 

26 6 

B 

ANALISTA 
JUDICIÁRIO 
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25 5 
24 4 
23 3 
22 2 

A 

21 1 

A 

25 15 
24 14 
23 13 
22 12 

C 

21 11 

C 

20 10 
19 9 
18 8 
17 7 

B 

16 6 

B 

15 5 
14 4 
13 3 
12 2 

TÉCNICO 
JUDICIÁRIO 

A 

11 1 

A 

TÉCNICO 
JUDICIÁRIO 

15 15 
14 14 
13 13 
12 12 

C 

11 11 

C 

10 10 
9 9 
8 8 
7 7 

B 

6 6 

B 

5 5 
4 4 
3 3 
2 2 

AUXILIAR 
JUDICIÁRIO 

A 

1 1 

A 

AUXILIAR 
JUDICIÁRIO 

ANEXO III – TABELA DE VENCIMENTOS (R$) 
CARREIRA CLASSE PADRÃO VENCIMENTO ÁREA 

15 4.959,69 

14 4.792,96 

13 4.631,83 

12 4.476,11 

C 

11 4.325,63 

10 4.180,22 

9 4.039,68 

8 3.903,88 

7 3.772,64 

B 

6 3.645,81 

5 3.523,24 

ANALISTA 
JUDICIÁRIO 

A 

4 3.404,80 

JUDICIÁRIA 
ADMINISTRATIVA 

APOIO ESPECIALIZADO 
SERVIÇOS GERAIS 
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3 3.290,34 

2 3.179,72 

1 3.072,83 

15 2.969,52 

14 2.869,70 

13 2.773,22 

12 2.679,99 

C 

11 2.589,90 

10 2.502,83 

9 2.418,69 

8 2.337,38 

7 2.258,80 

B 

6 2.182,86 

5 2.109,48 

4 2.038,56 

3 1.970,03 

2 1.903,80 

TÉCNICO 
JUDICIÁRIO 

A 

1 1.839,80 

JUDICIÁRIA 
ADMINISTRATIVA 

APOIO ESPECIALIZADO 
SERVIÇOS GERAIS 

15 1.777,95 

14 1.718,18 

13 1.660,42 

12 1.604,60 

C 

11 1.550,65 

10 1.498,52 

9 1.448,15 

8 1.399,46 

7 1.352,41 

B 

6 1.306,95 

5 1.263,01 

4 1.220,55 

3 1.179,52 

2 1.139,87 

AUXILIAR 
JUDICIÁRIO 

A 

1 1.101,55 

JUDICIÁRIA 
ADMINISTRATIVA 

APOIO ESPECIALIZADO 
SERVIÇOS GERAIS 

ANEXO IV – FUNÇÕES COMISSIONADAS 

FUNÇÃO VALOR R$ 

FC-06 4.679,90 

FC-05 3.400,43 

FC-04 2.954,90 

FC-03 2.100,64 

FC-02 1.805,10 

FC-01 1.552,43 

ANEXO V – CARGOS EM COMISSÃO 
FUNÇÃO VALOR R$ 

CJ-4 7.714,03 

CJ-3 6.833,35 
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CJ-2 6.011,05 

CJ-1 5.244,79 

ANEXO VI - SERVIDORES DESIGNADOS PARA FUNÇÕES COMISSIONADAS OPTANTES PELA 
REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO OU EMPREGO PERMANENTE 

FUNÇÃO VALOR R$ 

FC-06 1.774,30 

FC-05 1.508,19 

FC-04 1.241,28 

FC-03 975,17 

FC-02 768,29 

FC-01 591,43 

ANEXO VII - SERVIDORES NOMEADOS PARA CARGOS EM COMISSÃO OPTANTES PELA REMUNERAÇÃO DO 
CARGO EFETIVO OU EMPREGO PERMANENTE  

FUNÇÃO VALOR R$ 

CJ-4 2.957,17 

CJ-3 2.661,05 

CJ-2 2.365,73 

CJ-1 2.069,61 

 
7. LEI N  10.476, DE 27 DE JUNHO DE 2002 (o DOU 28.06.2002, Seção 1, pp. 4-6). Altera dispositivos da Lei no 9.953, 
de 4 de janeiro de 2000, reestrutura a Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da União, e dá 
outras providências. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o A Carreira de Apoio Técnico-Administrativo de que trata a Lei no 9.953, de 4 de janeiro de 2000, fica desmembrada 
nas Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União.  
§ 1o Ficam transformados, mantidas as respectivas áreas de atividades e especializações profissionais:  
I - em cargos de Técnico do Ministério Público da União, da Carreira de mesma denominação, os cargos vagos e ocupados de 
Técnico da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da União;  
II - em cargos de Analista do Ministério Público da União, da Carreira de mesma denominação, os cargos vagos e ocupados 
de Analista da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da União.  
§ 2o Fica extinto o nível Auxiliar da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da União.  
Art. 2o Os arts. 3o, 4o, 9o, 11 e 13 da Lei no 9.953, de 4 de janeiro de 2000, passam a vigorar com a seguinte redação:  
"Art. 3o. As Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União são constituídas dos cargos de mesma 
denominação, de provimento efetivo, estruturados em classes e padrões, nas diversas áreas de atividades, conforme o Anexo 
I." (NR)  
"Art. 4o. São requisitos de escolaridade para ingresso nas Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União, 
atendidas, quando for o caso, formação especializada e experiência profissional, a serem definidas em regulamento e 
especificadas nos editais de concurso: 
I - para a Carreira de Técnico do Ministério Público da União, o ensino médio, ou curso técnico equivalente;  
II - para a Carreira de Analista do Ministério Público da União, o ensino superior, inclusive licenciatura plena, correlacionado 
com as áreas previstas no Anexo I." (NR)  
"Art. 9o. Os Quadros de Pessoal dos órgãos de que trata o art. 2o compreendem os cargos efetivos das Carreiras de Analista e 
Técnico do Ministério Público da União e as Funções Comissionadas - FC." (NR) 
"Art. 11o. O desenvolvimento dos servidores nas carreiras de que trata esta Lei dar-se-á mediante progressão funcional e 
promoção. 
§ 1o A progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte, dentro de uma mesma classe, 
observado o interstício mínimo de 1 (um) ano e dar-se-á em épocas e sob critérios fixados em regulamento, de acordo com 
resultado de avaliação formal de desempenho.  
§ 2o A promoção é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o 1o (primeiro) padrão da classe 
seguinte, observado o interstício mínimo de 1 (um) ano em relação à progressão funcional imediatamente anterior, e 
dependerá, cumulativamente do resultado de avaliação formal do desempenho e da participação em curso de 
aperfeiçoamento, ação ou programa de capacitação, na forma prevista em regulamento." (NR) 
"Art. 13o. As Funções Comissionadas - FC, escalonadas de FC-01 a FC-10, compreendem as atividades de direção, chefia, 
assessoramento e assistência. 
§ 1o Cada ramo do Ministério Público da União destinará, no mínimo, 70% (setenta por cento) do total das funções 
comissionadas para serem exercidas por servidores integrantes das Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da 
União, observados os requisitos de qualificação e de experiência, conforme se dispuser em regulamento. 
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§ 2o As FC-07 a FC-10 serão exercidas, preferencialmente, por servidores integrantes das Carreiras de Analista e Técnico do 
Ministério Público da União, na forma prevista em regulamento, e serão consideradas cargo em comissão, quando seus 
ocupantes não tiverem vínculo efetivo com a Administração Pública."(NR)  
Art. 3o Os ocupantes das Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União executam atividades exclusivas de 
Estado, relacionadas ao exercício de atribuições de natureza técnica e administrativa, essenciais à prestação jurisdicional do 
Estado que lhes são inerentes, no âmbito do Ministério Público da União. 
Art. 4o A partir de 1o de junho de 2002, os cargos efetivos da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do MPU, a que se 
refere o art. 1o da Lei no 9.953, de 4 de janeiro de 2000, transformados pelo art. 1o desta Lei, ficam reestruturados na forma 
do Anexo I desta Lei, observando-se para o enquadramento dos servidores a correlação estabelecida no Anexo IV desta Lei. 
Art. 5o A transformação dos atuais cargos de Analista e Técnico da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério 
Público da União nos seus correspondentes das novas carreiras observará a correlação contida no Anexo II.  
Art. 6o A partir de 1o de junho de 2002, os vencimentos básicos dos cargos das Carreiras de Analista e Técnico do Ministério 
Público da União passam a ser os constantes do Anexo III desta Lei.  
§ 1o Sem prejuízo da aplicação dos percentuais concedidos a título de revisão geral da remuneração dos servidores públicos 
federais a partir de 30 de junho de 2002, incidirão sobre os valores referidos no caput, cumulativamente, os acréscimos 
constantes do Anexo III-b. 
§ 2o Não se aplica às parcelas previstas neste artigo o disposto no art. 3o da Lei no 10.331, de 18 de dezembro de 2001. 
Art. 7o As remunerações das Funções Comissionadas de que trata o art. 9o e 13 da Lei no 9.953, de 4 de janeiro de 2000, 
inclusive para os ocupantes sem vínculo efetivo com a Administração Pública, são as remunerações constantes do Anexo V 
desta Lei. 
Parágrafo único. Ao servidor integrante das Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União e ao requisitado, 
investido em Função Comissionada, é facultado optar pela remuneração de seu cargo efetivo ou emprego permanente, 
acrescida dos valores constantes do Anexo VI desta Lei. 
Art. 8o Fica extinto o Adicional do MPU – AMPU de que tratam o art. 12 e o inciso II do art. 17, da Lei no 9.953, de 4 de 
janeiro de 2000.
Art. 9o A Gratificação de Atividade do Ministério Público da União – GAMPU a que se refere o art. 16 da Lei no 9.953, de 4 
de janeiro de 2000, passa a ser calculada mediante a aplicação do percentual de 30% (trinta por cento) incidente sobre os 
vencimentos básicos fixados no Anexo III desta Lei, para os ocupantes de cargos efetivos das Carreiras de Analista e Técnico 
do Ministério Público da União.  
Parágrafo único. Os servidores ocupantes de Função Comissionada sem vínculo efetivo com a Administração Pública e os 
requisitados que optarem pela remuneração de seu cargo efetivo na forma do parágrafo único do art. 7o desta Lei não 
perceberão a GAMPU.  
Art. 10. Constatada a redução de remuneração, proventos ou pensão decorrente da aplicação do disposto nesta Lei, a 
diferença será paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita aos reajustes gerais concedidos aos 
servidores públicos federais.  
Art. 11. O Procurador-Geral da República fica autorizado a transformar, no âmbito do Ministério Público da União, as 
Funções Comissionadas de seu Quadro de Pessoal, desde que disso não resulte aumento de despesas. 
Art. 12. As disposições desta Lei aplicam-se aos aposentados e aos pensionistas. 
Art. 13. Ficam absorvidas pelos vencimentos decorrentes da aplicação do disposto nesta Lei, conforme definido no inciso II 
do art. 1o da Lei no 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, as vantagens e diferenças remuneratórias eventualmente pagas, a 
qualquer título, aos servidores integrantes das carreiras de que trata esta Lei, ativos, inativos e pensionistas, ressalvadas as 
relacionadas a incorporações decorrentes do exercício de cargos comissionados, funções de confiança e do tempo de serviço, 
na forma da lei. 
Art. 14. As despesas resultantes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério 
Público da União. 
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 16. Revogam-se os arts. 12 e 17 da Lei no 9.953, de 4 de janeiro de 2000.  
Brasília, 27 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Miguel Reale Júnior 
ANEXO I (ART. 3o DA LEI No 10.476, de 27.6.2002)  
Carreira de Analista e Técnico do MPU  

CARREIRA CLASSE PADRÃO ÁREA 

15 
14 
13 
12 

C 

11 
10 
9 
8 
7 

B 

6 
5 

ANALISTA 

A 
4 

Processual 
Pericial 

Administrativa 
Informática 

Saúde 
Documentação 

Engenharia 
Arquitetura 
Orçamento 

Controle Interno 
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3 
2 
1 

15 
14 
13 
12 

C 

11 
10 
9 
8 
7 

B 

6 
5 
4 
3 
2 

TÉCNICO 

A 

1 

ADMINISTRATIVA 
INFORMÁTICA 

SAÚDE 
APOIO ESPECIALIZADO

Anexo II  
(Art. 4o da Lei no 10.476, de 27.6.2002)  
Tabela de Correlação  

SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO NOVA 

CARGO ÁREA CARREIRA ÁREA 

 PROCESSUAL  PROCESSUAL 
 PERICIAL  PERICIAL 
 ADMINISTRATIVA  ADMINISTRATIVA 
 INFORMÁTICA  INFORMÁTICA 

ANALISTA SAÚDE ANALISTA SAÚDE 
 DOCUMENTAÇÃO  DOCUMENTAÇÃO 
 ENGENHARIA  ENGENHARIA 
 ARQUITETURA  ARQUITETURA 
 ORÇAMENTO  ORÇAMENTO 
 CONTROLE INTERNO  CONTROLE INTERNO 

ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVA 
INFORMÁTICA INFORMÁTICA 

SAÚDE SAÚDE 
TRANSPORTE APOIO ESPECIALIZADO 

ADMINISTRATIV
A 

ADMINISTRATIVA 

TELEFONIA APOIO ESPECIALIZADO 

SERVIÇOS 
GERAIS 

COPA, LIMPEZA E 
CONSERVAÇÃO 

APOIO ESPECIALIZADO 

TÉCNICO 

APOIO ESPECIALIZADO 

TÉCNICO 

APOIO ESPECIALIZADO 
ANEXO III (Art. 5o da Lei no 10.476, de 27.6.2002)  
Tabela de Vencimentos das Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União (R$)  

CARREIRA CLASSE PADRÃO VENCIMENTO ÁREA 

15 3.495,61 

14 3.335,08 

13 3.181,92 

12 3.035,72 

C 

11 2.896,31 

ANALISTA 

B 10 2.763,27 

Processual 
Pericial 

Administrativa 
Informática 

Saúde 
Documentação 

Engenharia 
Arquitetura 
Orçamento 

Controle Interno 
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9 2.636,35 

8 2.515,27 

7 2.399,76 

6 2.289,49 

5 2.184,33 

4 2.084,01 

3 1.988,33 

2 1.896,99 

A 

1 1.809,87 

15 2.092,93 

14 1.996,81 

13 1.905,13 

12 1.817,61 

C 

11 1.734,14 

10 1.654,47 

9 1.578,46 

8 1.505,97 

7 1.436,82 

B 

6 1.370,83 

5 1.307,89 

4 1.247,79 

3 1.190,46 

2 1.135,80 

TÉCNICO 

A 

1 1.083,62 

Administrativa 
Informática 

Saúde 
Apoio Especializado 

ANEXO III.B – ACRÉSCIMOS NAS TABELAS DE VENCIMENTOS (R$) 

 Acréscimos à Tabela de Vencimentos 

   A partir de A partir de A partir de 

CARREIRA CLASSE PADRÃO Junho de 2003 Fevereiro de 2004 Fevereiro de 2005 

15 11,20% 15,17% 10,78% 

14 11,68% 15,67% 11,26% 

13 12,16% 16,16% 11,73% 

12 12,64% 16,66% 12,21% 
C 11 13,12% 17,16% 12,69% 

10 13,61% 17,66% 13,17% 

9 14,09% 18,16% 13,66% 

8 14,58% 18,67% 14,15% 

7 15,07% 19,18% 14,63% 
B 6 15,56% 19,69% 15,13% 

5 16,06% 20,20% 15,62% 

4 16,56% 20,72% 16,11% 

3 17,06% 21,23% 16,61% 

ANALISTA 

A 

2 17,56% 21,75% 17,11% 
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1 18,06% 22,27% 17,61% 

15 11,20% 15,17% 10,78% 

14 11,68% 15,67% 11,26% 

13 12,16% 16,16% 11,73% 

12 12,64% 16,66% 12,21% 
C 11 13,12% 17,16% 12,69% 

10 13,61% 17,66% 13,17% 

9 14,09% 18,16% 13,66% 

8 14,58% 18,67% 14,15% 

7 15,07% 19,18% 14,63% 
B 6 15,56% 19,69% 15,13% 

5 16,06% 20,20% 15,62% 

4 16,56% 20,72% 16,11% 

3 17,06% 21,23% 16,61% 

2 17,56% 21,75% 17,11% 
TÉCNICO A 1 18,06% 22,27% 17,61% 

ANEXO IV (Art. 3o da Lei no 10.476, de 27.6.2002) 
Tabela de Enquadramento  

SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ATUAL 

CARGO CLASSE PADRÃO PADRÃO CLASSE CARREIRA 
35 15 
34 14 
33 13 
32 12 

C 

31 11 

C 

30 10 
29 9 
28 8 
27 7 

B 

26 6 

B 

25 5 
24 4 
23 3 
22 2 

ANALISTA 

A 

21 1 

A 

ANALISTA 

25 15 
24 14 
23 13 
22 12 

C 

21 11 

C 

20 10 
19 9 
18 8 
17 7 

B 

16 6 

B 

15 5 

TÉCNICO 

A 

14 4 

A 

TÉCNICO 
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13 3 
12 2 
11 1 

Anexo V (Art. 6o da Lei no 10.476, de 27.6.2002) 
Funções Comissionadas  

Nível da Função Valor R$ 

FC-10 7.714,04 

FC-09 6.833,37 

FC-08 6.011,06 

FC-07 5.244,80 

FC-06 4.679,90 

FC-05 4.235,40 

FC-04 2.954,90 

FC-03 2.574,74 

FC-02 1.805,08 

FC-01 1.552,41 

Anexo VI (Art. 6o , parágrafo único, da Lei no 10.476, de 27.6.2002)  
Optantes pelo Cargo Efetivo 

Nível da Função Valor R$ 

FC-10 2.957,17 

FC-09 2.661,04 

FC-08 2.365,74 

FC-07 2.069,61 

FC-06 1.774,30 

FC-05 1.508,20 

FC-04 1.241,28 

FC-03 975,17 

FC-02 768,30 

FC-01 591,43 

 
8. LEI N  10.477, DE 27 DE JUNHO DE 2002 (Do OU 28.06.2002, Seção 1, p. 6). Dispõe sobre a remuneração dos 
membros do Ministério Público da União. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o Até que seja editada a Lei prevista no art. 48, inciso XV, da Constituição Federal, o vencimento básico do Procurador-
Geral da República é fixado em R$ 3.950,31 (três mil, novecentos e cinqüenta reais e trinta e um centavos). 
§ 1o O valor da representação mensal do Procurador-Geral da República será equivalente ao fixado para os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal. 
§ 2o Para os fins de quaisquer limites remuneratórios, não se incluem no cômputo da remuneração as parcelas percebidas, em 
bases anuais, pelo Procurador-Geral da República em razão de tempo de serviço ou atuação junto à Justiça Eleitoral. 
§ 3o A remuneração dos membros do Ministério Público da União observará o escalonamento de 5% (cinco por cento) entre 
os diversos níveis, tendo como referência a remuneração, de caráter permanente, percebida pelo Procurador-Geral da 
República. 
§ 4o A remuneração decorrente desta Lei inclui e absorve todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou 
incorporados pelos membros do Ministério Público da União, a qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, até a 
publicação desta Lei. 
Art. 2o O valor do abono variável concedido pelo art. 6o da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998, é aplicável aos membros do 
Ministério Público da União, com efeitos financeiros a partir da data nele mencionada e passa a corresponder à diferença 
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entre a remuneração mensal percebida pelo membro do Ministério Público da União, vigente à data daquela Lei, e a 
decorrente desta Lei. 
§ 1o Serão abatidos do valor da diferença referida neste artigo todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou 
incorporados pelos membros do Ministério Público da União, a qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, após a 
publicação da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998.
§ 2o Os efeitos financeiros decorrentes deste artigo serão satisfeitos em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, a 
partir do mês de janeiro de 2003. 
§ 3o O valor do abono variável da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998, é inteiramente satisfeito na forma fixada neste artigo. 
Art. 3o O servidor dos Quadros de Pessoal da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da União não 
poderá perceber, a título de vencimento básico e vantagens permanentes, importância superior a 80% (oitenta por cento) da 
remuneração devida ao Procurador-Geral da República. 
Art. 4o As despesas resultantes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias, consignadas ao Ministério 
Público da União. 
Art. 5o A implementação do disposto nesta Lei observará o art. 169 da Constituição Federal, as normas pertinentes da Lei 
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, com efeitos financeiros a partir de junho de 2002, inclusive. 
Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 27 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Miguel Reale Júnior 
 
9. LEI Nº 10.478, DE 28 DE JUNHO DE 2002 (DOU 01.07.2002, Seção 1, p. 2). Dispõe sobre a complementação de 
aposentadorias de ferroviários da Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, em liquidação, e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º Fica estendido, a partir do 1º de abril de 2002, aos ferroviários admitidos até 21 de maio de 1991 pela Rede 
Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, em liquidação, constituída ex vi da Lei nº 3.115, de 16 de março de 1957, suas estradas de 
ferro, unidades operacionais e subsidiárias, o direito à complementação de aposentadoria na forma do disposto na Lei nº 
8.186, de 21 de maio de 1991. 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de abril de 2002. 
Brasília, 28 de junho de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
João Henrique de Almeida Sousa 
Guilherme Gomes Dias 
 

MEDIDAS PROVISÓRIAS  

 
10. MEDIDA PROVISÓRIA N  39, DE 14 DE JUNHO 2002 (DOU 17.06.2002, Seção 1, pp. 2-3). o Altera a Lei no 9.615, 
de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto 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 A Lei no 9.615, de 24 de março de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
"Art. 2o ............................................ 
......................................................... 
XIII - da livre empresa no desporto profissional, caracterizado pela natureza eminentemente empresarial da gestão e 
exploração do desporto profissional." (NR) 
"Art. 4o ............................................ 
............................................ 
§ 2o A organização desportiva do País, fundada na liberdade de associação, integra o patrimônio cultural brasileiro e é 
considerada de elevado interesse social, inclusive para os fins do disposto nos incisos I e III do art. 5o da Lei Complementar 
no 75, de 20 de maio de 1993.  
............................................" (NR) 
"Art. 20. ............................................ 
............................................ 
§ 6o As ligas formadas por entidades de prática desportiva envolvidas em competições de atletas profissionais equiparam-se, 
para os fins do art. 46-A, às entidades de administração de desporto." (NR) 
"Art. 23. ............................................ 
............................................ 
III - destituição de seus dirigentes, caso incorram em qualquer das hipóteses do inciso  
Parágrafo único. Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 27 às entidades de administração de desporto profissional." 
(NR) 
"Art. 27. Em face do caráter eminentemente empresarial da gestão e exploração do desporto profissional, as entidades de 
prática desportiva participantes de competições profissionais e as ligas em que se organizarem que não se constituírem em 
sociedade comercial ou não contratarem sociedade comercial para administrar suas atividades profissionais equiparam-se, 
para todos os fins de direito, às sociedades de fato ou irregulares, na forma da lei comercial. 
............................................ 
§ 5  o O disposto no art. 23 aplica-se, no que couber, às entidades a que se refere o caput. 
§ 6o A entidade que não se constituir regularmente em sociedade comercial, na forma deste artigo: 
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I - fica impedida, ainda que presentes os requisitos da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, de optar pela inscrição no 
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - 
SIMPLES; 
II - não se sujeita à contribuição de que trata o § 6o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, incidindo, no caso, as 
contribuições de que tratam os incisos I e II do mesmo artigo, sem prejuízo das demais contribuições para o custeio da 
seguridade social; 
III - fica impedida de gozar de qualquer benefício fiscal em âmbito federal. 
§ 7o Os associados demandados pelos débitos contraídos por entidade equiparada à sociedade comercial de fato ou irregular 
na forma do caput tem o direito de que sejam excutidos primeiramente os bens de seus dirigentes."(NR) 
"Art. 57. ............................................ 
............................................ 
Parágrafo único. A contribuição de que trata o inciso I fica reduzida pela metade se a entidade de prática desportiva 
contratante constituir-se regularmente em sociedade comercial, na forma do art. 27." (NR) 
"Art. 90. ............................................ 
............................................ 
Parágrafo único. Em face do disposto no § 2o do art. 4o, qualquer sócio ou cotista de entidade de prática desportiva, bem 
assim os membros do CNE são partes legítimas para representar ao Ministério Público da União contra os dirigentes das 
entidades referidas no parágrafo único do art. 13, indicando os fatos concretos e os elementos probantes da prática de ato com 
violação da lei ou dos respectivos estatutos." (NR) 
Art. 2o O art. 46-A da Lei no 9.615, de 1998, passa a vigorar com a seguinte alteração, renumerando-se o atual parágrafo 
único para § 1o: 
"Art. 46-A. A entidade de administração de desporto e a de prática desportiva envolvidas em qualquer competição de atletas 
profissionais ficam obrigadas a: 
I - elaborar e publicar suas demonstrações financeiras na forma definida pela Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, após 
terem sido auditadas por auditores independentes devidamente registrados na Comissão de Valores Mobiliários; 
II - apresentar suas contas juntamente com os relatórios da auditoria de que trata o inciso I ao CNE, na forma do regulamento. 
............................................ 
§ 2o Constitui inadimplência na prestação de contas da entidade, dentre outras hipóteses, o não cumprimento do disposto 
neste artigo." (NR) 
Art. 3o Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 14 de junho de 2002; 181º da Independência e 114o da República.  
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Caio Luiz de Carvalho 
 
11. MEDIDA PROVISÓRIA N  41, DE 20 DE JUNHO 2002 (DOU o 21.06.2002, Seção 1, p. 3). Altera a Lei nº 10.147, 
de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a incidência da contribuição para os Programas de Integração Social e 
de Formação do Patrimônio - PIS-Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, nas 
operações de venda dos produtos que especifica, e dá outras providências. 
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 Os arts. 1º e 3º da Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, passam a vigorar com as seguintes alterações: 
"Art. 1º A contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - 
PIS/Pasep e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, devidas pelas pessoas jurídicas que 
procedam à industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código 
3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46 e 3303.00 a 33.07, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 
3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00, 3401.11.90, 
3401.20.10 e 9603.21.00, todos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo 
Decreto nº 4.070, de 28 de dezembro de 2001, serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas: 
..................................................................................... 
§ 4º A pessoa jurídica que adquirir, para industrialização de produto que gere direito ao crédito presumido de que trata o art. 
3º, produto classificado nas posições 30.01 e 30.03, exceto no código 3003.90.56, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 
3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00, 
todos da TIPI, tributado na forma do inciso I do caput, poderá excluir das bases de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e 
da Cofins o respectivo valor de aquisição". (NR) 
"Art. 3º Será concedido regime especial de utilização de crédito presumido da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins às 
pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos produtos classificados na posição 30.03, exceto no 
código 3003.90.56, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 
3001.20.90, 3001.90.10, 3001.90.90, 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00, todos da TIPI, tributados 
na forma do inciso I do art. 1º, e na posição 30.04, exceto no código 3004.90.46, da TIPI, e que, visando assegurar a 
repercussão nos preços da redução da carga tributária em virtude do disposto neste artigo:  
I - tenham firmado, com a União, compromisso de ajustamento de conduta, nos termos do § 6º do art. 5º da Lei nº 7.347, de 
24 de julho de 1985; ou 
II - cumpram a sistemática estabelecida pela Câmara de Medicamentos para utilização do crédito presumido, na forma 
determinada pela Lei nº 10.213, de 27 de março de 2001. 
..................................................................................... 
§ 2º O crédito presumido somente será concedido na hipótese em que o compromisso de ajustamento de conduta ou a 
sistemática estabelecida pela Câmara de Medicamentos, de que tratam, respectivamente, os incisos I e II deste artigo, inclua 
todos os produtos constantes da relação referida no inciso I do § 1º , industrializados ou importados pela pessoa jurídica. 
..................................................................................." (NR) 
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Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em relação aos fatos geradores 
referentes aos produtos classificados na posição 30.01, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 
3006.30.1, 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00, todos da TIPI, a partir do 
primeiro dia do quarto mês subseqüente à publicação desta Medida Provisória. 
Brasília, 20 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 
Barjas Negri
 
12. MEDIDA PROVISÓRIA N  46, DE 25 DE JUNHO 2002 (o DOU 26.06.2002, Seção 1, pp. 9-12). Dispõe sobre a 
reestruturação da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional, que passa a denominar-se Carreira Auditoria da Receita 
Federal - ARF, e sobre a organização da Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social e da Carreira Auditoria-
Fiscal do Trabalho, 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 Esta Medida Provisória dispõe sobre a reestruturação da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional, de que trata o 
Decreto-Lei no 2.225, de 10 de janeiro de 1985, que passa a denominar-se Carreira Auditoria da Receita Federal - ARF, e 
sobre a organização da Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social e da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho. 
Art. 2o Os cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal, de Técnico da Receita Federal, de Auditor-Fiscal da Previdência 
Social e de Auditor-Fiscal do Trabalho são agrupados em classes, A, B, C e Especial, compreendendo, as duas primeiras, 
cinco padrões, e, as duas últimas, quatro padrões, na forma dos Anexos I e II. 
Art. 3o O ingresso nos cargos de que trata o art. 2o far-se-á no padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo, mediante 
concurso público de provas, exigindo-se curso superior, ou equivalente, concluído, observados os requisitos fixados na 
legislação pertinente. 
§ 1o O concurso referido no caput poderá ser realizado por áreas de especialização. 
§ 2o Para investidura no cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho, nas áreas de especialização em segurança e medicina do 
trabalho, será exigida a comprovação da respectiva capacitação profissional, em nível de pós-graduação, oficialmente 
reconhecida. 
Art. 4o O desenvolvimento do servidor nas carreiras de que trata esta Medida Provisória ocorrerá mediante progressão 
funcional e promoção. 
§ 1o Para os fins 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 requisitos e condições fixados em regulamento. 
§ 3o O servidor em estágio probatório será objeto de avaliação específica, ao final da qual, se confirmado no cargo, obterá a 
progressão para o padrão imediatamente superior da classe inicial, vedando-se-lhe, durante esse período, a progressão 
funcional. 
Carreira Auditoria da Receita Federal 
Art. 5o A Carreira Auditoria do Tesouro Nacional, de que trata o Decreto-Lei no 2.225, de 1985, passa a denominar-se 
Carreira Auditoria da Receita Federal - ARF. 
Parágrafo único. Em decorrência do disposto neste artigo, os cargos de Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional e de Técnico do 
Tesouro Nacional passam a denominar-se, respectivamente, Auditor-Fiscal da Receita Federal e Técnico da Receita Federal. 
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, no exercício da competência da 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, relativamente aos tributos e às contribuições por ela administrados: 
I - em caráter privativo: 
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário; 
b) elaborar e proferir decisões em processo administrativo-fiscal, ou delas participar, bem assim em relação a processos de 
restituição de tributos e de reconhecimento de benefícios fiscais; 
c) executar procedimentos de fiscalização, inclusive os relativos ao controle aduaneiro, objetivando verificar o cumprimento 
das obrigações tributárias pelo sujeito passivo, praticando todos os atos definidos na legislação específica, inclusive os 
relativos à apreensão de mercadorias, livros, documentos e assemelhados; 
d) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à aplicação da legislação tributária, por intermédio de atos normativos 
e solução de consultas; e 
e) supervisionar as atividades de orientação do sujeito passivo efetuadas por intermédio de mídia eletrônica, telefone e 
plantão fiscal; e 
II - em caráter geral, as demais atividades inerentes à competência da Secretaria da Receita Federal. 
§ 1o O Poder Executivo poderá, dentre as atividades de que trata o inciso II, cometer seu exercício, em caráter privativo, ao 
Auditor-Fiscal da Receita Federal. 
§ 2o Incumbe ao Técnico da Receita Federal auxiliar o Auditor-Fiscal da Receita Federal no exercício de suas atribuições. 
§ 3o O Poder Executivo, observado o disposto neste artigo, disporá sobre as atribuições dos cargos de Auditor-Fiscal da 
Receita Federal e de Técnico da Receita Federal. 
Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social  
Art. 7o Os cargos de Fiscal de Contribuições Previdenciárias, do Grupo-Tributação, Arrecadação e Fiscalização, de que trata 
o art. 2o da Lei no 5.645, de 10 de dezembro de 1970, passam a denominar-se Auditor-Fiscal da Previdência Social - AFPS. 
Art. 8o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Previdência Social, relativamente às contribuições 
administradas pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS: 
I - em caráter privativo: 
a) executar auditoria e fiscalização, objetivando o cumprimento da legislação da Previdência Social relativa às contribuições 
administradas pelo INSS, lançar e constituir os correspondentes créditos apurados; 
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b) efetuar a lavratura de Auto de Infração quando constatar a ocorrência do descumprimento de obrigação legal e de Auto de 
Apreensão e Guarda de documentos, materiais, livros e assemelhados, para verificação da existência de fraude e 
irregularidades; 
c) examinar a contabilidade das empresas e dos contribuintes em geral, não se lhes aplicando o disposto nos arts. 17 e 18 do 
Código Comercial; 
d) julgar os processos administrativos de impugnação apresentados contra a constituição de crédito previdenciário; 
e) reconhecer o direito à restituição ou compensação de pagamento ou recolhimento indevido de contribuições; 
f) auditar a rede arrecadadora quanto ao recebimento e repasse das contribuições administradas pelo INSS; 
g) supervisionar as atividades de orientação ao contribuinte efetuadas por intermédio de mídia eletrônica, telefone e plantão 
fiscal; e 
h) proceder à auditoria e à fiscalização das entidades e dos fundos dos regimes próprios de previdência social, quando houver 
delegação do Ministério da Previdência e Assistência Social ao INSS para esse fim; e 
II - em caráter geral, as demais atividades inerentes às competências do INSS. 
§ 1o O Poder Executivo poderá, dentre as atividades de que trata o inciso II, cometer seu exercício, em caráter privativo, ao 
Auditor-Fiscal da Previdência Social. 
§ 2o O Poder Executivo, observado o disposto neste artigo, disporá sobre as atribuições dos cargos de Auditor-Fiscal da 
Previdência Social. 
Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho 
Art. 9o A Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho será composta de cargos de Auditor-Fiscal do Trabalho. 
§ 1o É de quarenta horas semanais a jornada de trabalho dos integrantes da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho, não se lhes 
aplicando a jornada de trabalho a que se refere o art. 1o, caput e § 2o, da Lei no 9.436, de 5 de fevereiro de 1997, e não mais se 
admitindo a percepção de dois vencimentos básicos. 
§ 2o Os atuais ocupantes do cargo de Médico do Trabalho que optarem por permanecer na situação atual deverão fazê-lo, de 
forma irretratável, até 30 de setembro de 1999, ficando, neste caso, em quadro em extinção. 
Art. 10. São transformados em cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho, na Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho, os seguintes 
cargos efetivos do quadro permanente do Ministério do Trabalho e Emprego: 
I - Fiscal do Trabalho; 
II - Assistente Social, encarregado da fiscalização do trabalho da mulher e do menor; 
III - Engenheiros e Arquitetos, com a especialização prevista na Lei no 7.410, de 27 de novembro de 1985, encarregados da 
fiscalização da segurança no trabalho; 
IV - Médico do Trabalho, encarregado da fiscalização das condições de salubridade do ambiente do trabalho. 
Art. 11. Os ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho têm por atribuições assegurar, em todo o território nacional: 
I - o cumprimento de disposições legais e regulamentares, inclusive os relacionados à segurança e à medicina do trabalho, no 
âmbito das relações de trabalho e de emprego; 
II - a verificação dos registros em Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, visando a redução dos índices de 
informalidade; 
III - a verificação do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, objetivando maximizar os índices de 
arrecadação; 
IV - o cumprimento de acordos, convenções e contratos coletivos de trabalho celebrados entre empregados e empregadores; 
V - o respeito aos acordos, tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil seja signatário; 
VI - a lavratura de auto de apreensão e guarda de documentos, materiais, livros e assemelhados, para verificação da 
existência de fraude e irregularidades, bem como o exame da contabilidade das empresas, não se lhes aplicando o disposto 
nos arts. 17 e 18 do Código Comercial. 
Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará as atribuições privativas previstas neste artigo, podendo cometer aos 
ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho outras atribuições, desde que compatíveis com atividades de auditoria e 
fiscalização. 
Remuneração das Carreiras Vigente a Partir de 30 de Junho de 1999
Art. 12. Fica extinta a Retribuição Adicional Variável de que trata o art. 5o da Lei no 7.711, de 22 de dezembro de 1988, 
devida aos ocupantes dos cargos da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional. 
Art. 13. Os integrantes da Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social e da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho não 
fazem jus à percepção da Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação - GEFA, criada pelo Decreto-Lei no 2.371, 
de 18 de novembro de 1987
Art. 14. Os integrantes das Carreiras de que trata esta Medida Provisória não fazem jus à percepção da Gratificação de 
Atividade de que trata a Lei Delegada no 13, de 27 de agosto de 1992 
Art. 15. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária - GDAT, devida aos integrantes da Carreira 
Auditoria da Receita Federal, Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social e Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho, no 
percentual de até cinqüenta por cento, incidente sobre o vencimento básico do servidor. 
§ 1o A GDAT será atribuída em função do efetivo desempenho do servidor, bem assim de metas de arrecadação fixadas e 
resultados de fiscalização, na forma estabelecida em ato do Poder Executivo. 
§ 2o Até vinte pontos percentuais da GDAT será atribuída em função do alcance das metas de arrecadação e resultados de 
fiscalização. 
§ 3o Enquanto não for regulamentado o disposto nos §§ 1o e 2o, a GDAT corresponderá a trinta por cento do vencimento 
básico. 
§ 4o Será de noventa dias, contados a partir de 30 de julho de 1999, o prazo para encaminhamento à Casa Civil da Presidência 
da República das propostas de regulamentação da GDAT, interrompendo-se o pagamento do percentual previsto no § 3o caso 
isto não ocorra. 
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica às aposentadorias e pensões concedidas até 30 de junho de 1999 a servidores da 
Carreira Auditoria da Receita Federal e, até 30 de julho de 1999, a servidores da Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência 
Social e Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho. 
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§ 6o Para as aposentadorias e pensões concedidas após as datas a que se refere o § 5o, a GDAT será calculada com base na 
média do valor pago nos últimos doze meses de efetivo exercício. 
§ 7o Os integrantes das Carreiras a que se refere o caput deste artigo, que não se encontrem no efetivo exercício das 
atividades inerentes à respectiva Carreira, somente farão jus à GDAT: 
I - quando cedidos para a Presidência ou Vice-Presidência da República, calculada com base nas mesmas regras válidas como 
se estivessem em exercício no órgão cedente; 
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 GDAT conforme disposto no inciso I deste parágrafo; e 
b) os servidores que não se encontrem nas condições referidas na alínea “a” perceberão a GDAT, por prazo predeterminado 
pelo órgão cedente, calculada com base em trinta pontos percentuais do limite máximo a que fariam jus, se estivessem no seu 
órgão de lotação, deixando de percebê-la caso se esgote o prazo em questão sem que tenham retornado ao respectivo órgão; 
III - quando em exercício nos Ministérios da Previdência e Assistência Social ou do Trabalho e Emprego e entidades 
vinculadas, na Secretaria da Receita Federal e nos Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda, respectivamente, 
calculada conforme disposto no inciso I deste parágrafo; 
IV - 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. 
§ 8o Até que seja processada a primeira avaliação de desempenho, o servidor recém nomeado receberá, em relação à parcela 
da GDAT correspondente a sua avaliação individual, quinze pontos percentuais do seu vencimento básico. 
Art. 16. Os valores de vencimento dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal, Auditor-Fiscal da Previdência Social e 
Auditor-Fiscal do Trabalho são os constantes do Anexo III e os do cargo de Técnico da Receita Federal, os constantes do 
Anexo IV. 
Art. 17. Os ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional e de Técnico do Tesouro Nacional são transpostos, a 
partir de 1o de julho de 1999, na forma dos Anexos V e VI. 
§ 1o Os ocupantes dos cargos de Fiscal de Contribuições Previdenciárias; Fiscal do Trabalho; Assistente Social, encarregados 
da fiscalização do trabalho da mulher e do menor; Engenheiro, encarregados da fiscalização da segurança no trabalho; e 
Médico do Trabalho, encarregados da fiscalização das condições de salubridade do ambiente do trabalho, são transpostos, a 
partir de 1o de agosto de 1999, na forma do Anexo V. 
§ 2o Os ocupantes do cargo de Arquiteto, encarregados da fiscalização da segurança no trabalho, são transpostos, a partir de 
1o de setembro de 2001, na forma do Anexo V. 
§ 3o Constatada a redução de remuneração decorrente da transposição de que trata este artigo, a diferença será paga a título de 
vantagem pessoal nominalmente identificada, a ser absorvida por ocasião do desenvolvimento na Carreira. 
Art. 18. O ingresso nos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal, Auditor-Fiscal da Previdência Social e Auditor-Fiscal do 
Trabalho dos aprovados em concurso, cujo edital tenha sido publicado até 30 de junho de 1999, dar-se-á, excepcionalmente, 
na classe B, padrão V. 
Art. 19. Aplicam-se as disposições desta Medida Provisória a aposentadorias e pensões, ressalvado o disposto no § 5o do art. 
15. 
Parágrafo único. Constatada a redução de proventos ou pensão decorrente da aplicação do disposto nesta Medida Provisória, 
a diferença será paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada. 
Art. 20. O regime jurídico das Carreiras a que se refere esta Medida Provisória é exclusivamente o da Lei no 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990.
Remuneração das Carreiras Vigente a Partir de 1o de Junho de 2002 
Art. 21. A partir de 1o de junho de 2002, os valores de vencimentos do cargo de Técnico da Receita Federal serão os 
constantes do Anexo IV-A. 
Art. 22. A GDAT, instituída pelo art. 15 desta Medida Provisória, passa a ser paga aos servidores que a ela fazem jus, a partir 
de 1º de junho de 2002, observando-se 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 um por cento, incidente sobre o maior vencimento básico do cargo para os ocupantes dos 
cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal, Auditor-Fiscal da Previdência Social, Auditor-Fiscal do Trabalho e de Técnico 
da Receita Federal, em decorrência dos resultados da avaliação institucional. 
§ 1º A partir de 1º de junho de 2003, o percentual referido no inciso II deste artigo passa a ser de até vinte e cinco por cento 
para os cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal, Auditor-Fiscal da Previdência Social, Auditor-Fiscal do Trabalho e de 
Técnico da Receita Federal. 
§ 2º 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 § 7º do art. 15 desta Medida Provisória, fará jus à GDAT em 
valor igual a trinta por cento do valor máximo correspondente à sua classe e padrão.  
§ 3º Aplica-se o disposto no § 2° às aposentadorias e às pensões concedidas: 
I - até 30 de junho de 1999, a servidores da Carreira Auditoria da Receita Federal; 
II - até 30 de julho de 1999, a servidores da Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social; 
III - até 30 de julho de 1999, a servidores da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho, exceto aos Arquitetos do Quadro Geral 
de Lotação de Pessoal do Ministério do Trabalho e Emprego, para os quais deve ser considerado o marco temporal de 1º de 
setembro de 2001, data de sua inclusão na Carreira; e 
IV - antes que se completem doze meses de percepção da GDAT. 
§ 4º Para as aposentadorias e pensões concedidas após as datas a que se refere o § 3º deste artigo, a GDAT será calculada 
conforme disposto no § 6º do art. 15. 
Disposições Finais 
Art. 23. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória no 2.175-29, de 24 de agosto de 2001. 
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Art. 24. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 25. Ficam revogados o art. 5o da Lei no 7.711, de 22 de dezembro de 1988, o parágrafo único do art. 1o da Lei no 8.448, 
de 21 de julho de 1992, e nos termos do art. 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001, a Medida 
Provisória no 2.175-29, de 24 de agosto de 2001
Brasília, 25 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 
Paulo Jobim Filho 
Guilherme Gomes Dias 
José Cechin 

ANEXO I 

Carreiras Auditoria da Receita Federal, Auditoria-Fiscal da Previdência Social e Auditoria-Fiscal do Trabalho 

Estrutura de Cargos 

Situação vigente a partir de 30 de junho de 1999 

Carreiras Auditoria da Receita Federal, Auditoria-Fiscal da Previdência Social e Auditoria-Fiscal do Trabalho 

Cargo Padrão Classe 

 IV  

Auditor-Fiscal III Especial 

Da II  

Receita Federal I  

 IV  

Auditor-Fiscal III C 

Da II  

Previdência Social I  

 V  

Auditor-Fiscal do IV  

Trabalho III B 

 II  

 I  

 V  

 IV  

 III A 

 II  

 I  

 
ANEXO II 

Carreira Auditoria da Receita Federal 

Estrutura de Cargos 

Situação vigente a partir de 30 de junho de 1999 

Carreira Auditoria da Receita Federal 
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Cargo Padrão Classe 

 IV  

 III Especial 

 II  

 I  

 IV  

 III C 

 II  

Técnico I  

da V  

Receita Federal IV  

 III B 

 II  

 I  

 V  

 IV  

 III A 

 II  

 I  

 

ANEXO III 

Carreiras Auditoria da Receita Federal, Auditoria-Fiscal da Previdência Social e Auditoria-Fiscal do Trabalho 

Tabela de Vencimentos a partir de 30 de junho de 1999 

Cargo Classe Padrão Valor (em R$) 

  IV 4.720,16 

 Especial III 4.582,68 

Auditor-Fiscal  II 4.449,20 

Da  I 4.319,62 

Receita Federal  IV 3.962,95 

 C III 3.847,52 

Auditor-Fiscal  II 3.735,46 

Da  I 3.626,66 

Previdência Social  V 3.327,21 

  IV 3.230,30 

Auditor-Fiscal do B III 3.136,22 

Trabalho  II 3.044,87 

  I 2.956,18 
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  V 2.712,10 

  IV 2.633,10 

 A III 2.556,41 

  II 2.481,95 

  I 2.409,66 

Observações:  
- Esta Tabela de Vencimentos se aplica aos integrantes da Carreira Auditoria-Fiscal da Receita Federal, a partir de 30 de 
junho de 1999, e às Carreiras de Auditoria-Fiscal da Previdência Social e Auditoria-Fiscal do Trabalho, a partir de 30 de 
julho de 1999. 
- Aos valores fixados nesta Tabela de Vencimentos aplica-se, a partir de 1o de janeiro de 2002, o reajuste previsto no art. 5o 
da Lei no 10.331, de 18 de dezembro de 2001. 

ANEXO IV 

Carreira Auditoria da Receita Federal 

Tabela de Vencimentos a partir de 30 de junho de 1999 

Cargo Classe Padrão Valor (em R$) 

  IV 1.936,76 

 Especial III 1.880,35 

  II 1.825,58 

  I 1.772,41 

  IV 1.626,06 

 C III 1.578,70 

  II 1.532,72 

Técnico  I 1.488,08 

Da  V 1.365,21 

Receita Federal  IV 1.325,45 

 B III 1.286,84 

  II 1.249,36 

  I 1.212,97 

  V 1.112,82 

  IV 1.080,41 

 A III 1.048,94 

  II 1.018,39 

  I 988,72 

Observação: 
- Aos valores fixados nesta Tabela de Vencimentos aplica-se, a partir de 1o de janeiro de 2002, o reajuste previsto no art. 5o 
da Lei no 10.331, de 18 de dezembro de 2001. 

ANEXO IV-A 

Carreira Auditoria da Receita Federal 
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Tabela de Vencimentos a partir de 1o de junho de 2002 

Cargo Classe Padrão Valor (em R$) 

  IV 2.305,23 

 Especial III 2.238,08 

  II 2.172,90 

  I 2.109,61 

  IV 1.935,42 

 C III 1.879,04 

  II 1.824,33 

Técnico  I 1.771,18 

Da  V 1.624,94 

Receita Federal  IV 1.577,62 

 B III 1.531,66 

  II 1.487,05 

  I 1.443,73 

  V 1.324,54 

  IV 1.285,95 

 A III 1.248,50 

  II 1.212,13 

  I 1.176,83 

 

ANEXO V 

Carreiras Auditoria da Receita Federal, Auditoria-Fiscal da Previdência Social e Auditoria-Fiscal do Trabalho 

Tabela de Transposição 

Situação em 29 de junho de 1999 Situação a partir de 30 de junho de 1999 

Cargo Classe Padrão Padrão Classe Cargo 

  III    

 A II IV   

Auditor-Fiscal  I   Auditor-Fiscal 

Do  VI   da 

Tesouro Nacional  V III  Receita Federal 

 B IV  Especial  

  III    

Fiscal de  II II  Auditor-Fiscal 

Contribuições  I   da 

Previdenciárias  VI   Previdência 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.170 28 

  V I  Social 

Fiscal do Trabalho, C IV    

Assistente Social,  III    

Engenheiro, Arquiteto  II IV  Auditor-Fiscal 

e Médico do Trabalho  I   do 

(conforme descrito no  V III C Trabalho 

Art. 10 da Medida  IV    

Provisória) D III II   

  II I   

  I V   

   IV   

   III B  

   II   

   I   

   V   

   IV   

   III A  

   II   

   I   

Observação: 
- Esta Tabela de Transposição se aplica aos integrantes da Carreira Auditoria-Fiscal da Receita Federal, a partir de 30 de 
junho de 1999, e às Carreiras de Auditoria-Fiscal da Previdência social e Auditoria-Fiscal do Trabalho, a partir de 30 de julho 
de 1999, exceto aos Arquitetos do Quadro Geral de Lotação de Pessoal do Ministério do Trabalho e Emprego, para os quais 
deve ser considerado o marco temporal de 1o de setembro de 2001, data de sua inclusão na Carreira Auditoria-Fiscal do 
Trabalho. 

ANEXO VI 

Carreira Auditoria da Receita Federal 

Tabela de Transposição 

Situação em 29 de junho de 1999 Situação a partir de 30 de junho de 1999 

Carreira Auditoria do Tesouro Nacional Carreira Auditoria da Receita Federal 

Cargo Classe Padrão Padrão Classe Cargo 

  III    

 A II IV   

  I    

  VI    

  V    

 B IV III   

  III  Especial  

  II    

  I    

  VI II   
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  V    

 C IV    

Técnico  III   Técnico 

Do  II I  da 

Tesouro Nacional  I   Receita Federal 

  V    

  IV    

 D III IV   

  II    

  I  C  

   III   

   II   

   I   

   V   

   IV   

   III B  

   II   

   I   

   V   

   IV   

   III A  

   II   

   I   

 

DECRETOS  

 
13. DECRETO DE 3 DE JUNHO DE 2002 (DOU 04.06.2002, Seção 1, p. 4). Abre aos Orçamentos Fiscal e da 
Seguridade Social da União, em favor de diversos Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público 
da União, crédito suplementar no valor global de R$ 13.899.384,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes 
orçamentos. 
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, incisos I, alíneas "a" e "c", e II, 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 n  10.407, de 10 de janeiro de 2002o ), em 
favor da Câmara dos Deputados, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Justiça Federal, Justiça Militar, 
Justiça do Trabalho, Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e Ministério Público da União, crédito suplementar no valor 
global de R$ 13.899.384,00 (treze milhões, oitocentos e noventa e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais), para atender 
às programações indicadas no Anexo I deste Decreto. 
Art. 2o Os recursos destinados à execução do disposto no art. 1o decorrerão de: 
I - incorporação de excesso de arrecadação de receita não-financeira diretamente arrecadada, no valor de R$ 352.578,00 
(trezentos e cinqüenta e dois mil, quinhentos e setenta e oito reais); e  
II - cancelamento parcial de dotações orçamentárias no valor de R$ 13.546.806,00 (treze milhões, quinhentos e quarenta e 
seis mil, oitocentos e seis reais), indicado no Anexo II deste Decreto. 
Art. 3° 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. 
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 3 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Guilherme Gomes Dias 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/WebAbreDocumento?OpenAgent&ID=4CD1A6&Position=1&TotDocs=4
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14. DECRETO DE 3 DE JUNHO DE 2002 (DOU 04.06.2002, Seção 1, p. 4). Autoriza o aumento do capital social da 
Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S. A. - TRENSURB. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em 
vista o disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 1.678, de 22 de fevereiro de 1979, 
DECRETA: 
Art. 1o Fica autorizado o aumento do capital social da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S. A. - TRENSURB de R$ 
401.180.300,79 (quatrocentos e um milhões, cento e oitenta mil, trezentos reais e setenta e nove centavos) para R$ 
406.737.637,72 (quatrocentos e seis milhões, setecentos e trinta e sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e dois 
centavos). 
Art. 2o, Fica a União autorizada a subscrever ações no valor de R$ 5.509.671,65 (cinco milhões, quinhentos e nove mil, 
seiscentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), mediante a utilização de créditos da União, decorrentes de 
adiantamentos de recursos orçamentários recebidos para investimentos, atualizados até 31 de dezembro de 2001. 
Art. 3o Fica a União autorizada a subscrever ações até o valor de R$ 47.665,28 (quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta e 
cinco reais e vinte e oito centavos), caso os acionistas minoritários não exerçam o seu direito de preferência dentro do prazo 
legal. 
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 3 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 
João Henrique de Almeida Sousa 
 
15. DECRETO Nº 4.268, DE 12 DE JUNHO DE 2002 (DOU 13.06.2002, Seção 1). Dá nova redação ao art. 6o do 
Decreto no 4.232, de 14 de maio de 2002, que dispõe sobre as audiências e reuniões dos agentes públicos em exercício 
na Administração Pública Federal direta, nas autarquias e fundações públicas federais com representantes de 
interesses de particulares. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição,  
DECRETA: 
Art. 1o O art. 6  do Decreto n  4.232, de 14 de maio de 2002o o , passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 6o Este Decreto entra em vigor noventa dias após sua publicação." (NR) 
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
Brasília,12 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Parente 
 
16. DECRETO Nº 4.273, DE 20 DE JUNHO DE 2002 (DOU 21.06.2002, Seção 1, p. 4). Dá nova redação ao art. 11 do 
Decreto no 4.050, de 12 de dezembro de 2001, que regulamenta o art. 93 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
que dispõe sobre a cessão de servidores de órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 84 da Constituição, e 
considerando o disposto no art. 93 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e no art. 1o da Lei no 9.527, de 10 de 
dezembro de 1997, 
DECRETA: 
Art. 1o O art. 11 do Decreto n  4.050, de 12 de dezembro de 2001o , passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 11. As cessões ou requisições que impliquem reembolso pela Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, à exceção da Presidência e da Vice-Presidência da 
República, somente ocorrerão para o exercício de cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, 
níveis 4, 5 e 6, e de Natureza Especial ou equivalentes." (NR) 
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 20 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Parente 
 
17. DECRETO Nº 4.285, DE 26 DE JUNHO DE 2002 (DOU 27.06.2002, Seção 1, p. 5). Dispõe sobre o remanejamento 
de cargos vagos da Carreira de Procurador Federal. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição, 
DECRETA: 
Art. 1º São remanejados da Categoria Especial para a 2ª Categoria da Carreira de Procurador Federal quinhentos e sessenta e 
cinco cargos de Procurador Federal que se encontram vagos nos quadros dos órgãos e entidades relacionados no anexo a este 
Decreto. 
Art. 2o O Advogado-Geral da União fará a distribuição dos cargos vagos para os quadros de autarquias e fundações, 
observada a necessidade do serviço. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 26 de junho de 2002; 181° da Independência e 114° da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Guilherme Gomes Dias 
José Bonifácio Borges de Andrada 
ANEXO 

ÓRGÃO/ENTIDADE No DE CARGOS
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http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Editar/4CD252?OpenDocument&HIGHLIGHT=0,
http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Editar/4CD39E?OpenDocument&HIGHLIGHT=0,


ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.170 31 

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ 3 
Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos - CEFET/Campos 1 
Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás - CEFET/GO 1 
Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco - CEFET/PE 1 
Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de Nilópolis – CEFETQ/RJ 1 
Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo – CEFET/ES 1 
Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná - CEFET/PR 1 
Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte - CEFET/RN 1 
Colégio Pedro II 9 
Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN 4 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ 1 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS 39 
Escola Agrotécnica Federal de Barbacena 1 
Escola Agrotécnica Federal de Catu 1 
Escola Técnica Federal do Amazonas 2 
Faculdade de Ciências Agrárias do Pará 1 
Faculdade Federal de Medicina do Triângulo Mineiro 5 
Fundação Biblioteca Nacional  3 
Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES 1 
Fundação Cultural Palmares 1 
Fundação Escola Nacional de Administração Pública – ENAP 1 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 2 
Fundação Joaquim Nabuco 5 
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho 1 
Fundação Nacional de Saúde – FUNASA 11 
Fundação Nacional do Índio – FUNAI 8 
Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ 5 
Fundação Universidade de Brasília 6 
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 6 
Fundação Universidade Federal de Ouro Preto – FUFOP 3 
Fundação Universidade Federal de Sergipe - FUFS 1 
Fundação Universidade Federal de Uberlândia 5 
Fundação Universidade Federal do Acre 2 
Fundação Universidade Federal do Amazonas – FUAM 5 
Fundação Universidade Federal do Maranhão – FUMA 9 
Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 2 
Instituto Benjamin Constant 2 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 32 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN 9 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA 164 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO 5 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI 1 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 10 
Ministério da Ciência e Tecnologia 4 
Ministério da Fazenda 14 
Ministério da Justiça 1 
Ministério da Saúde 8 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (extinta SUDAM)  6 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (extinta SUDENE)  52 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (extinto MARE)  8 
Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA 1 
Universidade Federal da Bahia 3 
Universidade Federal da Paraíba 11 
Universidade Federal de Goiás 17 
Universidade Federal de Santa Catarina 8 
Universidade Federal do Ceará 3 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.170 32 

Universidade Federal do Espírito Santo 2 
Universidade Federal do Pará 13 
Universidade Federal do Paraná 1 
Universidade Federal do Piauí 5 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 13 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 12 
Universidade Federal Fluminense 10 
TOTAL 565 
 
18. DECRETO DE 26 DE JUNHO DE 2002 (DOU 27.06.2002, Seção 1, p. 5). Autoriza o Conselho Monetário Nacional 
a alterar as metas para a inflação para o ano de 2003. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em 
vista o disposto no art. 4o da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e no art. 14, inciso IX, alínea "a", da Lei no 9.649, de 
27 de maio de 1998, 
DECRETA: 
Art. 1o Fica o Conselho Monetário Nacional autorizado a alterar, até 30 de junho de 2002, para o ano de 2003, as metas para 
a inflação a que se refere o Decreto no 3.088, de 21 de junho de 1999.
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 26 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 
 

PORTARIAS  

 
19. PORTARIA Nº 3, DE 9 DE JANEIRO DE 2002, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (DJU 17.06.2002, Seção 1, p. 487). 
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 análise dos documentos da reclamação trabalhista nº 00043.381/01-4, remetidos pelo Juiz da 1ª Vara do 
Trabalho de Taquara, onde verifica-se prova oral segundo a qual a empresa RODRIGO SALDANHA DE SOUZA E CIA 
LTDA. utiliza-se da mão-de-obra de adolescentes, inclusive em jornada extraordinária, não registra os contratos de trabalho 
na CTPS, não efetua o pagamento das horas extras realizadas e não mantém registro de horário. 
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 16 anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir dos 14 anos; 
Considerando, ainda, as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/90, especialmente os arts. 60/69 e 
201, VIII; 
Considerando, outrossim, o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e artigos 41, 74 e 413 da CLT, 
RESOLVE: 
I - Instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO em face da empresa RODRIGO SALDANHA DE SOUZA E CIA LTDA, 
CGC 03.058.514/0001-96, localizada na Estrada Arroio do Tigre, s/nº - Riozinho-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 357/2001. 
Publique-se. 
IVAN SÉRGIO CAMARGO DOS SANTOS 
 
20. PORTARIA Nº 011, DE 31 DE MAIO DE 2002, DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 04.06.2002, 1º Caderno, p. 63). 
O JUIZ-CORREGEDOR REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
RESOLVE: 
Art. 1º - Delegar ao Juiz Vice-Corregedor a atribuição de realização de inspeção correicional ordinária nas seguintes unidades 
judiciárias: 
I - 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 27ª, 28ª e 29ª Varas do Trabalho de Porto Alegre; 
II - Varas do Trabalho de Bagé, Cachoeira do Sul, Estância Velha, Esteio, Gravataí, Montenegro, Rio Grande (1ª e 2ª), São 
Jerônimo, São Leopoldo (1ª, 2ª e 3ª), Sapucaia do Sul, Taquara (1ª e 2ª), Triunfo e Viamão; 
III - Postos de Dom Pedrito, Taquari e Santa Vitória do Palmar; 
IV - Centrais de Mandados e Serviços de Distribuição dos Feitos de Porto Alegre, Rio Grande, São Leopoldo e Taquara. 
Art. 2º - Delegar ao Juiz Vice-Corregedor, ainda, sem prejuízo de outras, a partir de 1º de junho de 2002, as atribuições 
pertinentes: 
I - ao acompanhamento, à orientação e à avaliação do desempenho dos Juízes do Trabalho Substitutos vitaliciandos, egressos 
do último concurso público, no exercício de sua atividade jurisdicional, diante dos termos do artigo 95, inciso I, da 
Constituição Federal, observados os critérios definidos no Provimento nº 213 desta Corregedoria Regional; 
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II - à apreciação das publicações oficiais, com a coleta dos atos normativos de interesse desta Justiça Especializada, e à 
conseqüente elaboração da atualização legislativa; 
Art. 3º - A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, revogada, no todo ou em parte, e terá seu termo 
final de vigência coincidente com o término do mandato da autoridade delegante. 
Registre-se. Publique-se. 
Porto Alegre, 31 de maio de 2002. 
MARIO CHAVES 
Juiz-Corregedor Regional. 
 
21. PORTARIA Nº 28, DE 4 DE JUNHO DE 2002, DA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NO RIO 
GRANDE DO SUL (DOU 06.06.2002, Seção 1, p. 56). 
O Delegado Regional do Trabalho no Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas de acordo 
com a Portaria n.º 786, de 11/09/97, publicada no DOU de 15/09/97, art. 54, inciso VIII, resolve: 
Art. 1º. Nos termos do pronunciamento da seção de Fiscalização do Trabalho e o contido no Processo DRT/RS n.º 
46218.007120/2002-63 e usando da competência que lhe foi delegada pela Portaria SRT/Nº 08, de 30 de janeiro de 1987, 
HOMOLOGA a alteração do Quadro de Pessoal Organizado em Carreira Do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do 
Sul - SESC. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
DARCI DE ÁVILA FERREIRA 
 
22. PORTARIA Nº 1.060, DE 5 DE JUNHO DE 2002, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (DOU 10.06.2002, Seção 1, pp. 
21-7). 
O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, 
Considerando a necessidade de definição, no Setor Saúde, de uma política voltada para a reabilitação da pessoa portadora de 
deficiência na sua capacidade funcional e desempenho humano, de modo a contribuir para a sua inclusão plena em todas as 
esferas da vida social; 
Considerando a necessidade de proteger a saúde deste seguimento populacional, bem como prevenir agravos que determinem 
o aparecimento de deficiências; 
Considerando a conclusão do processo de elaboração da referida política, que envolveu a participação de diferentes setores 
governamentais e não governamentais envolvidos com o tema, e 
Considerando a aprovação da proposta da Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência na 104ª Reunião 
Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, resolve: 
Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência. 
Parágrafo único. A aprovação de que trata este Artigo tem como objetivo a reabilitação da pessoa portadora de deficiência, a 
proteção a sua saúde e a prevenção dos agravos que determinem o aparecimento de deficiências, mediante o desenvolvimento 
de um conjunto de ações articuladas entre os diversos setores da sociedade e a efetiva participação da sociedade. 
Art. 2º Determinar que os órgãos e entidades do Ministério da Saúde, cujas ações se relacionem com o tema objeto da 
Política ora aprovada, promovam a elaboração ou a readequação de seus planos, programas, projetos e atividades em 
conformidade com as diretrizes e responsabilidades nela estabelecidas. 
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
BARJAS NEGRI 
ANEXO 
POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 
1. INTRODUÇÃO 
Na conformidade do ideário democrático, ao longo da Constituição Federal de 1988, estão assegurados os direitos das 
pessoas portadoras de deficiências nos mais diferentes campos e aspectos. A partir de então, outros instrumentos legais foram 
estabelecidos, regulamentando os ditames constitucionais relativos a esse segmento populacional, destacando-se as Leis N.º 
7.853/89 e N.º 8.080/90 - a chamada Lei Orgânica da Saúde -, bem como o Decreto N.º 3298/99. 
Em seu Artigo 23, Capítulo II, a Constituição determina que ¿é competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 
deficiências". 
Já a Lei N.º 7.853/89, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiências e a sua integração social, no que se 
refere à saúde, atribui ao setor a promoção de ações preventivas; a criação de uma rede de serviços especializados em 
reabilitação e habilitação; a garantia de acesso aos estabelecimentos de saúde e do adequado tratamento no seu interior, 
segundo normas técnicas e padrões apropriados; a garantia de atendimento domiciliar de saúde ao deficiente grave não 
internado; e o desenvolvimento de programas de saúde voltados para as pessoas portadoras de deficiências, desenvolvidos 
com a participação da sociedade (Art. 2º, Inciso II). 
No conjunto dos princípios que regem o Sistema Único de Saúde - SUS, constantes da Lei Orgânica da Saúde, destaca-se o 
relativo "à preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral", bem como aqueles que 
garantem a universalidade de acesso e a integralidade da assistência (Art. 7º Incisos I, II, III e IV). 
Esta Política Nacional, instrumento que orienta as ações do setor saúde voltadas a esse segmento populacional, adota o 
conceito fixado pelo Decreto anteriormente mencionado que considera “pessoa portadora de deficiência aquela que apresenta, 
em caráter permanente, perdas ou anormalidades de sua estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gerem 
incapacidade para o desempenho de atividades dentro do padrão considerado normal para o ser humano.” 
O conceito relativo a essa população tem evoluído com o passar dos tempos, acompanhando, de uma forma ou de outra, as 
mudanças ocorridas na sociedade e as próprias conquistas alcançadas pelas pessoas portadoras de deficiência. O marco dessa 
evolução é a década de 60, em cujo período tem início o processo de formulação de um conceito de deficiência, no qual é 
refletida a “estreita relação existente entre as limitações que experimentam as pessoas portadoras de deficiências, a concepção 
e a estrutura do meio ambiente e a atitude da população em geral com relação à questão” (Coordenadoria para Integração da 
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Pessoa Portadora de Deficiência - Corde - do Ministério da Justiça, 1996, p.12). Tal concepção passou a ser adotada em todo 
mundo, a partir da divulgação do documento Programa de Ação Mundial para Pessoas com Deficiência, elaborado por um 
grupo de especialistas e aprovado pela ONU, em 1982. 
Um outro marco foi a declaração da Organização das Nações Unidas - ONU - que fixou 1981 como o Ano Internacional da 
Pessoa Deficiente, colocando em evidência e em discussão, entre os países membros, a situação da população portadora de 
deficiência no mundo e, particularmente, nos países em desenvolvimento, onde a pobreza e a injustiça social tendem a 
agravar a situação. A principal conseqüência daquele Ano Internacional foi a aprovação na assembléia geral da ONU, 
realizada em 3 de dezembro de 1982, do Programa de Ação Mundial para Pessoas com Deficiências, referido anteriormente 
(Resolução 37/52). 
Esse documento ressalta o direito dessas pessoas a oportunidades idênticas às dos demais cidadãos; bem como o de usufruir, 
em condições de igualdade, das melhorias nas condições de vida, resultantes do desenvolvimento econômico e do progresso 
social. Nesse Programa, foram estabelecidas diretrizes nas diversas áreas de atenção à população portadora de deficiência, 
como a de saúde, de educação, de emprego e renda, de seguridade social, de legislação etc., as quais os estados membros 
devem considerar na definição e execução de suas políticas, planos e programas voltados a estas pessoas. 
No âmbito específico do setor, cabe registro a Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens - 
CIDID -, elaborada pela Organização Mundial de Saúde - OMS -, em 1989, que definiu deficiência como toda perda ou 
anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica; a incapacidade como toda restrição ou falta - 
devida a uma deficiência - da capacidade de realizar uma atividade na forma ou na medida que se considera normal para um 
ser humano; e a desvantagem como uma situação prejudicial para um determinado indivíduo, em conseqüência de uma 
deficiência ou uma incapacidade, que limita ou impede o desempenho de um papel que é normal em seu caso (em função da 
idade, sexo e fatores sociais e culturais). 
A OMS, quase dez anos depois - em 1997 -, reapresentou essa Classificação Internacional com um novo título e novas 
conceituações. Agora denominada Classificação Internacional das Deficiências, Atividades e Participação: um manual da 
dimensão das incapacidades e da saúde - CIDDM-2 -, o documento fixa princípios que enfatizam o apoio, os contextos 
ambientais e as potencialidades, ao invés da valorização das incapacidades e das limitações. 
O CIDDM-2 concebe a deficiência como uma perda ou anormalidade de uma parte do corpo (estrutura) ou função corporal 
(fisiológica), incluindo as funções mentais. Já a atividade está relacionada com o que as pessoas fazem ou executam em 
qualquer nível de complexidade, desde aquelas simples até as habilidades e condutas complexas. A limitação da atividade, 
antes conceituada como incapacidade, é agora entendida como uma dificuldade no desempenho pessoal. A raiz da 
incapacidade é a limitação no desempenho da atividade que deriva totalmente da pessoa. No entanto, o termo incapacidade 
não é mais utilizado porque pode ser tomado como uma desqualificação social. Ampliando o conceito, essa Classificação 
Internacional inclui a participação, definida como a interação que se estabelece entre a pessoa portadora de deficiência, a 
limitação da atividade e os fatores do contexto sócio-ambiental. 
Essa nova abordagem representa um outro marco significativo na evolução dos conceitos, em termos filosóficos, políticos e 
metodológicos, na medida em que propõe uma nova forma de se encarar as pessoas portadoras de deficiência e suas 
limitações para o exercício pleno das atividades decorrentes da sua condição. Por outro lado, influencia um novo 
entendimento das práticas relacionadas com a reabilitação e a inclusão social dessas pessoas. 
Na raiz dessa nova abordagem está a perspectiva da inclusão social, entendida "como o processo pelo qual a sociedade se 
adapta para incluir, em seus sistemas sociais gerais pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se 
preparam para assumir seus papéis na sociedade. A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, 
ainda excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de 
oportunidades para todos." (Sassaki,1997, p.3). 
A prática da inclusão social vem aos poucos substituindo a prática da integração social, e parte do princípio de que, para 
inserir todas as pessoas, a sociedade deve ser modificada de modo a atender as necessidades de todos os seus membros: uma 
sociedade inclusiva não admite preconceitos, discriminações, barreiras sociais, culturais e pessoais. Nesse sentido, a inclusão 
social das pessoas portadoras de deficiências significa possibilitar a elas, respeitando as necessidades próprias da sua 
condição, o acesso aos serviços públicos, aos bens culturais e aos produtos decorrentes do avanço social, político, econômico 
e tecnológico da sociedade. 
Em alguns países, como os Estados Unidos e o Canadá, são consideradas pessoas com incapacidades todas aquelas que têm 
alguma desvantagem e ou dificuldade de desempenho funcional, o que engloba a população de idosos e de portadores de 
doenças crônicas potencialmente incapacitantes. No Brasil, a cultura vigente e a definição legal consideram pessoas com 
deficiência aquelas pertencentes aos segmentos com deficiências mental, motor, sensorial e múltiplo. 
Para fins de delimitação da problemática das deficiências no Brasil, são apresentados neste documento os tipos de 
deficiências mais abrangentes e freqüentes, segundo a classificação adotada pela OMS, ou seja, as pessoas portadoras de 
deficiência mental, motora, auditiva, visual e múltipla. 
O dimensionamento da problemática da deficiência no Brasil, tanto em termos qualitativos quanto quantitativos, é muito 
difícil em razão da inexistência quase total de dados e informações de abrangência nacional, produzidos sistematicamente, 
que retratem de forma atualizada a realidade do País nesta área. A OMS estima que cerca de 10% da população de qualquer 
país em tempo de paz é portadora de algum tipo de deficiência, das quais: 5% é portadora de deficiência mental; 2% de 
deficiência física; 1,5% de deficiência auditiva; 0,5% de deficiência visual; e 1% de deficiência múltipla. Com base nesses 
percentuais, estima-se que no Brasil existam 16 milhões de pessoas portadoras de deficiência. 
A Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar - Pnad -, realizada em 1981, incluiu questões relativas à deficiência: 
número e tipos de deficientes e assistência recebida. O resultado mostrou que 2% da população são portadores de deficiência, 
das quais quase a metade diz respeito à deficiência motora. Essa pesquisa aponta, da mesma forma que o Censo realizado em 
1991, uma maior prevalência de incapacidades sensoriais e motoras na população acima de 50 anos de idade. 
Os resultados do Censo de 1991, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, indicam um 
percentual de 1,14% de pessoas portadoras de deficiências na população brasileira. Nesse Censo, foram considerados apenas 
os que responderam de forma positiva aos quesitos de maior grau de deficiência. 
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Apesar dessa limitação metodológica, o inquérito censitário traz alguns indicativos importantes. De acordo com dados desse 
Censo, em relação à deficiência mental há um significativo aumento a partir dos cinco anos de idade, mostrando não só o 
papel da escola na identificação da deficiência, mas apontando para a necessidade de um diagnóstico mais precoce, bem 
como para avaliações educacionais mais precisas, evitando-se correr o risco de enquadrar como portadores de deficiência 
mental outras pessoas com problemas psicológicos, neurológicos ou mesmo socioeconômicos, que interferem no processo de 
aprendizagem. 
Em relação a gênero, o Censo mostrou que 50,4% da população geral eram do sexo feminino e 49,6% do sexo masculino. Já 
a população de deficientes apresentou-se de forma inversa: 44,4% do sexo feminino e 55,65 do masculino. A diferença maior 
ocorre quanto à deficiência mental e, principalmente, a deficiência motora. A maior prevalência de deficiência motora na 
população masculina, predominante entre jovens e adultos, sugere decorrer sobretudo das causas externas, tais como os 
acidentes de trabalho, de trânsito etc. De outra parte, não se encontra justificativa para a incidência maior de deficiência 
mental no sexo masculino até a faixa etária de 50 anos de idade. A partir dessa faixa etária, a situação se inverte com 
predomínio de deficiência mental no sexo feminino. Vários fatores poderão estar relacionados, destacando-se, em especial, o 
aumento da vida média da população feminina. 
Os resultados do Censo 91, por outro lado, não indicam diferença na prevalência de deficiências entre as populações urbanas 
e rurais; em relação à deficiência motora especificamente, há um relativo aumento na faixa de 20 anos ou mais de idade na 
população da região urbana, justificável pelos mesmos fatores citados anteriormente (violências e acidentes). 
Tanto os resultados da Pnad/81 quanto os do Censo/91, ambos por amostragem e de abrangência nacional, apresentam 
percentuais inferiores aos estimados pela OMS. Essa diferença pode estar relacionada aos procedimentos metodológicos, 
como os critérios para definição da amostra ou, ainda, a dificuldades na coleta de dados e a própria conceituação de 
deficiência, seus tipos e graus, adotados por essas pesquisas. 
A grande diferença entre os percentuais encontrados é uma demonstração de que não se dispõe de dados de abrangência 
nacional e representativos da magnitude do problema. Os números estimados pela OMS, assim como os do Censo e da Pnad, 
parecem não representar, na média, a realidade do País no que diz respeito à prevalência de deficiências, considerando as 
diversidades regionais e seus impactos nas condições de vida e saúde da população. As causas, assim como as conseqüências 
da deficiência, seja no nível individual do próprio portador de deficiência, seja no nível de toda a sociedade, variam de país 
para país e resultam das circunstâncias socioeconômicas e das diferentes políticas que os estados adotam com vistas ao bem-
estar dos seus cidadãos (Corde,1996). 
As principais causas das deficiências são os transtornos congênitos e perinatais, decorrentes da falta de assistência ou 
assistência inadequada às mulheres na fase reprodutiva; doenças transmissíveis e crônicas não-transmissíveis; perturbações 
psiquiátricas; abuso de álcool e de drogas; desnutrição; traumas e lesões, principalmente nos centros urbanos mais 
desenvolvidos, onde são crescentes os índices de violências e de acidentes de trânsito. 
O aumento da expectativa de vida da população brasileira nas últimas décadas tem feito com que as causas da deficiência 
estejam cada vez mais relacionadas a males crônico-degenerativos, como a hipertensão arterial, a diabetes, o infarto, os 
acidentes vásculo-encefálicos, a doença de Alzheimer, o câncer, a osteoporose e outros. As doenças cerebrovasculares são a 
terceira causa de morte no Brasil, com prevalência de 5,8 casos por mil habitantes, acima de 25 anos de idade, significando 
algo em torno de 100 mil óbitos anuais (Datasus, 1997). 
Essas doenças cerebrovasculares têm potencial altamente incapacitante. Estatísticas norte-americanas indicam que, para cada 
óbito em decorrência dessas doenças, pode haver mais de uma sobrevida. Estima-se que, nos Estados Unidos, existam 612 
hemiplégicos por 100 mil habitantes (Hamillar,1997). 
Dados obtidos pelo Datasus demonstram que na cidade de São Paulo, no período 1997/98, a curva de crescimento da 
ocorrência por acidente vásculo-encefálico inicia-se na faixa etária dos 25 anos de idade, acentuando o seu crescimento a 
partir da faixa etária dos 65 anos ou mais de idade, atingindo cerca de 44% da população nesta faixa etária, com taxa de 
mortalidade em torno de 22,55%. Na população em geral, a taxa de mortalidade mantém-se em torno de 16%, elevando-se 
somente na faixa dos 65 anos ou mais de idade, como era de se esperar, devido ao envelhecimento. 
Em sendo assim, os números sugerem que existe um grande contingente de indivíduos portadores de hemiplegia e ou outras 
seqüelas decorrentes de AVC. A faixa etária produtiva, como indicam os dados, também é atingida por acidente vascular 
encefálico, trazendo assim uma importante perda para o setor produtivo. 
Estudo realizado em dezembro de 1998, pela Divisão de Medicina de Reabilitação do Hospital das Clínicas, da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo - Fmusp -, em 800 pacientes matriculados, indica, entre as principais deficiências 
identificadas, a seguinte distribuição: hemiplegia, 18,12%; seqüela de lesão medular, 17,8%; seqüela de doenças 
osteoarticular e neuroevolutivas 14,7%; seqüela de hemofilia, lesão por esforço repetitivo - LER -, insuficiências vasculares 
periféricas pós-trauma e cardiopatias, 23,0%; e seqüelas incapacitantes em idosos, 2,8%. O mesmo estudo aponta a paralisia 
cerebral como uma importante causa das deficiências em crianças avaliadas em 1998, atingindo a cerca de 16,4%. 
A crescente urbanização e industrialização, sem os devidos cuidados com a preservação da vida e do meio ambiente, gera o 
aumento de incapacidades. Há indícios de correlação entre o aumento de incapacidade e a incidência de neuroses, doenças 
psicossomáticas, alcoolismo, vício de drogas, acidentes de trânsito e violência urbana. Levantamento realizado nos hospitais 
ligados ao SUS mostrou que, em 1997, foram atendidos 6.388 pacientes com fratura da coluna vertebral, representando taxas 
de internação mais elevadas que nos anos anteriores. Mais de 50% desses casos correspondem a fraturas nos segmentos 
cervical e dorsal, o que evidencia a gravidade da situação e a provável ocorrência de deficiências (Laurenti et all, 1998). 
Quanto à lesão medular, estudo feito também na Divisão de Medicina de Reabilitação do Hospital das Clínicas da Fmusp, em 
174 pacientes, apresenta a lesão traumática como a causa de 78% dos casos, assim distribuídos: ferimento por armas de fogo, 
33%; acidente de trânsito, 19,5%; queda de altura, 19,5%; ferimento por arma branca, 2,4%; queda de objeto, 2,4%; acidente 
desportivo, 1,2% (Salimene, 1995). Nesse estudo, verificou-se que a faixa etária preponderantemente atingida era a de 18 a 
35 anos de idade, com 53% dos indivíduos, sendo que 81,7% dos casos eram do sexo masculino. 
Já o estudo procedido em pacientes atendidos na rede Sarah, em 1997, informa que do total de 293 pacientes com 
traumatismo da coluna vertebral, registrados naquele ano, 42% foram vítimas de acidentes de trânsito; 24% de disparo de 
armas de fogo; 12% de mergulhos em águas rasas; 11,6% de quedas e 9,5% de outros tipos de acidentes e violências. 
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Clifton (1993), estudando a área de Houston - Gaves, no Texas, em 1981, encontrou 183 pacientes portadores de lesão 
medular, dos quais 106 - 57,9% - eram paraplégicos. A faixa etária de maior incidência foi a de 15 a 24 anos de idade - 
42,26% -, seguida daquela compreendida entre 25 a 34 anos de idade - 31,7% -, com predomínio do sexo masculino. A 
etiologia mais freqüente foi acidente de automóveis - 41 casos -, seguido de perto por acidentes provocados por armas de 
fogo (38 casos). Barros Filho (1990), realizando estudos clínicos em pacientes com traumatismo da coluna vertebral e déficit 
neurológico, internados no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da USP, no período de 1982 a 
1987, constatou que, dos 428 pacientes, 94,3% eram do sexo masculino e na faixa etária de 21 a 30 anos. A causa principal 
foi ferimento por armas de fogo (34,5%). 
Ao se comparar os estudos de Clifton (1993) e de Barros Filho (1990), constata-se uma semelhança muito próxima entre os 
dados detectados em um grande centro urbano norte-americano e São Paulo, em termos da etiologia e das características da 
população mais vulnerável às lesões traumáticas. Aliados àqueles observados na Divisão de Medicina e Reabilitação do 
Hospital das Clínicas, anteriormente citados, os resultados confirmam a violência urbana, os acidentes de trânsito e os 
acidentes de trabalho como importantes agentes causadores de deficiências no Brasil, neste final de século, especialmente em 
centros urbanos de médio e grande portes. 
Analisando o problema em relação às deficiências foco desta Política - motora, visual, auditiva, mental e múltipla -, cabe 
assinalar inicialmente que a deficiência motora assume maior relevo a partir dos 25 anos de idade, refletindo a importância 
dos acidentes, das violências e de certas doenças na gênese desta deficiência. 
As pessoas portadoras de deficiência motora ressentem-se de uma variedade de condições neurossensoriais que as afetam em 
termos de mobilidade, de coordenação motora geral ou da fala, como decorrência de lesões nervosas, neuromusculares e 
osteoarticulares ou, ainda, de má-formação congênita ou adquirida. Dependendo do caso, as pessoas que têm problemas de 
locomoção conseguem movimentar-se com a ajuda de prótese, cadeira de rodas ou outros aparelhos auxiliares. Ao 
desenvolver determinadas habilidades, essas pessoas podem ter condições de ir de um lugar para outro, manipular objetos, 
trabalhar, ser autônomas e independentes. 
Já a deficiência visual compreende uma situação irreversível de diminuição da visão, mesmo após tratamento clínico e ou 
cirúrgico e uso de óculos convencionais. O portador de deficiência visual total ou com baixa visão tem restringida a sua 
velocidade de trabalho, a orientação e a mobilidade, bem como a sua capacidade de realizar tarefas. Essa deficiência é 
classificada pela OMS em categorias que abrangem desde a perda visual leve até a ausência total de visão. A adoção dessa 
classificação é recomendada para que se possa ter uma maior uniformidade de dados estatísticos e estudos epidemiológicos 
comparativos entre os diferentes países. Entretanto, é apenas quantitativa, baseada em valores de acuidade visual (CID). 
A OMS estima que existam 38 milhões de pessoas cegas no mundo, das quais 1,5 milhão são crianças menores de 16 anos de 
idade. Cerca de 110 milhões de pessoas possuem baixa visão, perfazendo, assim, um total de 148 milhões de pessoas com 
deficiência visual. Cabe assinalar que, dois terços ou mais da cegueira total existente são evitáveis, ou seja, pode ser tanto 
prevenida, quanto tratada. A prevalência da cegueira varia nas diferentes partes do mundo. O Brasil e a América Latina estão, 
de modo geral, incluídos entre as regiões de economia e serviços de saúde razoáveis, onde calcula-se que existam de 0,6 a 0,9 
pessoas cegas para cada mil habitantes, sendo que o número daquelas com baixa visão é três vezes maior. 
Em crianças, as causas oculares de perda visual mais comuns são as de origem infecciosa, como a rubéola e a toxoplasmose 
congênita ou adquirida durante os primeiros meses de vida e as de causa hereditária (Barbieri, 1984; Waisberg, 1984; Sato e 
cols., 1987; Kara-José e cols., 1995; Reis e cols., 1998). As de origem cerebral estão associadas a seqüelas neurológicas 
causadas principalmente pela prematuridade, síndromes e má-formações congênitas associadas a múltiplas deficiências que, 
muitas vezes, sobrepujam a importância da deficiência visual (Carvalho, 1993; OMS, 1994). 
No adulto, com o aumento da expectativa de vida e a prevalência das doenças crônico-degenerativas - as quais aumentam 
com a idade -, as principais causas de perda visual são a retinopatia diabética, o glaucoma e a degeneração muscular senil. A 
catarata, embora seja uma das principais causas de cegueira no Brasil - mais de 70% dos casos -, não é incluída nas 
estatísticas de baixa visão por ser tratável e sua perda visual ser reversível após cirurgia e correção óptica convencional, como 
por exemplo o uso de óculos (Carvalho, 1993; OMS, 1994). 
Já a deficiência auditiva, caracterizada pela perda total ou parcial da capacidade de ouvir, manifesta-se como surdez leve e 
moderada e surdez severa ou profunda. Assim como na visual, as pessoas portadoras de deficiência auditiva podem ter 
afetadas a sua aprendizagem e o seu desenvolvimento integral. A estimativa da OMS, em 1993, é de que 1,5% da população 
brasileira - cerca de 2.250.000 habitantes - seria portadora dessa deficiência. As causas de deficiência auditiva de moderada a 
profunda, mais freqüentes em crianças, são a rubéola gestacional e outras infecções pré-natais. Contudo, em cerca de 33% 
dos casos não se consegue estabelecer uma etiologia para essa afecção. Nos casos de deficiência auditiva de leve a moderada, 
a otite média é a causa mais freqüente na infância, com uma incidência ao redor de 33%. 
Em 1989, 90% de crianças e adolescentes até 16 anos de idade que procuraram o departamento de otorrinolaringologia da 
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, com suspeita de deficiência auditiva, tiveram esta deficiência confirmada após 
terem sido avaliados clinicamente e submetidos a exames especializados. Desses, 90% apresentaram deficiência auditiva 
severa ou profunda, dos quais 95% bilaterais. Quanto à causa, concluiu-se que 45% dos casos eram de deficiência auditiva 
congênita; 22%, néo-natais; e 32,5%, de origem desconhecida. Nas deficiências auditivas congênitas, 16% tiveram como 
causa a rubéola materno-fetal; 10% associadas à prematuridade (baixo peso e hipoxemia); 9% hereditária; 1% em decorrência 
de casamento consangüíneo; e 11% de outras causas (Castro, 1991). 
Na literatura internacional, a presbiacusia - perda auditiva devido à idade - é apontada como a principal causa de deficiência 
auditiva nos idosos, com uma incidência de cerca de 30% na população com mais de 65 anos de idade. O ruído, 
principalmente no ambiente de trabalho, é apontado como a segunda principal causa de perda auditiva neurossensorial entre 
os adultos. Dados semelhantes foram reportados por Silveira em 1992. 
De acordo com a Associação Americana de Deficiência Mental - AAMD -, na deficiência mental observa-se uma substancial 
limitação da capacidade de aprendizagem do indivíduo e de suas habilidades para a vida diária. O portador dessa deficiência, 
assim, caracteriza-se por apresentar um déficit na inteligência conceitual, prática e social. Já a deficiência múltipla é a 
associação, no mesmo indivíduo, de duas ou mais deficiências primárias - mental, visual, auditiva e motora -, com 
comprometimentos que acarretam atrasos no desenvolvimento global e na capacidade adaptativa. 
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Em relação a essas deficiências, existem poucos estudos no Brasil que apresentam um perfil mais abrangente dos agentes 
etiológicos envolvidos na sua determinação. A pesquisa realizada na Sociedade Pestalozzi do Estado do Rio de Janeiro, por 
intermédio de um estudo retrospectivo de 850 casos de portadores de deficiência, num período de 10 anos (1981-1990), 
detectou que 654 casos (76,94%) eram de portadores de deficiência mental, 106 casos (12, 47%) de portadores de deficiência 
motora (paralisia cerebral) e 90 casos (10,58%) de deficiência múltipla (mental e motora). 
Nesse estudo, a análise da parcela de pessoas portadoras de deficiência motora e deficiência múltipla - 196 casos no total - 
levou a concluir que múltiplos fatores foram os agentes etiológicos mais freqüentemente envolvidos, correspondendo a 32 
casos ou 16,3% da amostra. Esses resultados apontam para um somatório de agressões envolvendo o sistema nervoso nos 
períodos pré e perinatais e ou nos primeiros dias de vida. Os "fatores ignorados" - 31 casos ou 15,8% - aparecem em segundo 
lugar, o que pode estar refletindo o pouco acesso da população aos meios diagnósticos. 
A anóxia perinatal figura como a terceira causa de deficiências nesse grupo estudado, com 29 casos ou 14,7%, destacando-se 
como o agente isolado mais freqüente. Isso demonstra a importância de medidas preventivas eficientes para evitar ou 
amenizar as lesões neurológicas ou físicas que podem ser evitadas, sobretudo durante os períodos pré e perinatal. Vale 
ressaltar, no entanto, que vários autores questionam a anóxia isolada como causadora de paralisia cerebral e que um índice de 
Apgar baixo necessariamente não determina quadros de paralisia cerebral. 
Esses três agentes - múltiplos fatores, agentes ignorados e anóxia perinatal - atuam de vários modos e intensidade e os seus 
mecanismos de ação podem determinar desde agressões leves até graves. Como agentes infecciosos pré-natais estão a rubéola 
e a toxoplasmose, com 10 casos - 5,10% - em 196. De qualquer forma, há que se considerar a precariedade do atendimento 
pré-natal em algumas regiões, o que impossibilita o diagnóstico de muitos casos de doenças infecciosas. No conjunto dos 
fatores pós-natais, as infecções - meningite e meningoencefalites - têm nítido predomínio como fator isolado entre os demais: 
com 14 casos, corresponde a 7,14% do total de 196 analisados, sendo que, das causas pós-natais - 25 casos - , respondem por 
56% dos casos. 
Por não ser patologia de notificação compulsória, a paralisia cerebral apresenta-se como sendo de difícil avaliação em termos 
de incidência, até mesmo nos países do primeiro mundo, como na Inglaterra e nos Estados Unidos, onde a incidência, na 
década de 50, apontava para 1,5 casos por 1.000 nascidos vivos e entre 1,5 e 5,9, respectivamente. 
A morbidade aumentou nos países industrializados em função da redução da mortalidade perinatal, decorrente do aumento do 
índice de sobreviventes prematuros e com baixo peso. Pesquisas realizadas na Califórnia - EUA -, no período de 1983 a 
1985, também apontam o baixo peso como fator associado à paralisia cerebral: de 192 casos, 47,4% eram de crianças com 
menos de 2.500g ao nascer. 
Vale mencionar ainda a existência de doenças que, embora não estejam enquadradas como deficiência na classificação da 
OMS, produzem, direta ou indiretamente, graus de limitação variados e que são as condutas típicas, os distúrbios 
comportamentais, os distúrbios da fala e da linguagem e os transtornos orgânicos. 
A despeito de as doenças crônicas apresentarem uma alta probabilidade de gerarem incapacidades, não configuram objeto 
desta Política na sua prevenção primária, considerando que estão sendo contempladas em políticas específicas. No entanto, as 
doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial, a insuficiência coronária, as doenças do aparelho respiratório (como a 
enfisema), as doenças metabólicas (com as diabetes mellitus e as nefropatias), as doenças hematológicas (a anemia 
falciforme, as hemoglobinopatias e as hemofilias), bem como o reumatismo e a hanseníase constituem campo de intervenção 
desta Política a partir de desvantagens e incapacidades delas decorrentes. 
As pessoas portadoras de ostomias representam um segmento que pode ser classificado como portadora de deficiência, na 
medida em que houve uma doença prévia que deixou uma deficiência do sistema excretor, que produz limitações em várias 
esferas da vida, tanto social, quanto pessoal. Essas pessoas estão cadastradas pelo SUS e formam uma população de sete mil 
pessoas. As deficiências sensoriais e as múltiplas, excluída a paralisia cerebral, predominam após os 50 anos de idade, como 
conseqüência do processo de envelhecimento e do próprio aumento da vida média da população, refletindo o perfil de 
transição demográfica no País. 
O Ministério da Saúde e a OMS apoiaram a realização de Estudos de Prevalência de Deficiências, Incapacidades e 
Desvantagem, realizados em 11 cidades de diferentes regiões do País, entre os anos de 1992 e 1999. Utilizando a 
metodologia de entrevistas domiciliares proposta pela Opas/OMS, esses estudos indicaram percentuais de pessoas portadoras 
de deficiência que variam de 2,81%, em Brasília; a 4,00%, em Taguatinga/DF; 4,30%, em Canoas/RS; 4,80, em Campo 
Grande/MS; 6,11%, em Santos/SP; 6,18%, em Silva Jardim/RJ; 6,97%, em Maceió/AL; 5,05%, em Santo André/SP; 7,50%, 
em Niterói/RJ; 9,60%, em Feira de Santana/BA; e 5,9%, em São José dos Campos/SP. 
É importante ressaltar que, por se tratar de cidades com perfis populacionais distintos, com localização espacial e regional 
variadas e com características diferentes em termos socioeconômicos, as generalizações dos resultados para o Brasil, como 
um todo são desaconselháveis, o que não invalida a credibilidade dos resultados. Esses percentuais retratam a realidade local, 
sendo úteis para a composição de um quadro parcial da situação da deficiência nas regiões estudadas, que podem ajudar na 
compreensão do problema em localidades de perfis semelhantes. 
Os resultados dos estudos de prevalência permitem afirmar que as incapacidades motoras são a maioria dos casos de 
deficiências encontrados nas localidades estudadas, seguidas pelas deficiências mentais. Quanto maior o número de idosos na 
amostra da pesquisa, maior é a prevalência de incapacidades da visão e da audição. Por outro lado, é elevado o número de 
casos de deficiência múltipla nos municípios de menor renda per capita, entre os estudados. 
A análise da situação das pessoas portadoras de deficiência deve ser realizada no contexto de diversos níveis de 
desenvolvimento econômico e social e de diferentes culturas. Todavia, a responsabilidade fundamental de prevenir as 
condições que conduzem ao aparecimento de incapacidades e de fazer frente às suas conseqüências recai, em toda parte, 
sobre os governos. Isso não diminui a responsabilidade da sociedade em geral, nem dos indivíduos e nem das organizações 
em particular. 
No Brasil, a atenção aos deficientes surgiu com o caráter de atendimento elementar, nas áreas de educação e de saúde, 
desenvolvido em instituições filantrópicas, evoluindo depois para o atendimento de reabilitação, sem assumir, contudo, uma 
abordagem integradora desse processo e preservando, na maioria dos casos, uma postura assistencialista. Segundo Maior - 
1995 -, originalmente, a reabilitação no Brasil surge em "instituições filantrópicas, sem proposta de participação comunitária, 
sem ouvir os próprios reabilitandos e conduzidas à margem do Estado¿ (p. 16). 
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Por outro lado, considerando que o atendimento integral à pessoa portadora de deficiência, por parte do poder público estatal, 
ainda é precário, as críticas que possam ser feitas ao papel de entidades devem ser relativizadas. Além disso, devem estar 
sempre acompanhadas da ressalva de serem pioneiras e majoritárias na área da assistência social, educação e atenção médica 
a parcelas deste segmento populacional. 
A situação da assistência à pessoa portadora de deficiência no Brasil ainda apresenta um perfil de fragilidade, desarticulação 
e descontinuidade de ações nas esferas pública e privada. No âmbito assistencial, a maioria dos programas é bastante 
centralizada e atende a um reduzido número de pessoas portadoras de deficiência, além de não contemplar experiências 
comunitárias, e de seus resultados raramente ser avaliados (Corde, 1995). Todos os leitos de reabilitação, segundo código da 
tabela do Sistema de Informações Hospitalares - SIH-SUS -, estão concentrados nas regiões Centro-Oeste e Sudeste - os 
Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro detêm 80% do total -, e pertencem quase que exclusivamente ao setor privado, 
conveniado e contratado. 
Tomando por base os valores financeiros de dezembro de 1998, o gasto com internação de reabilitação alcançou o total de 
R$399.517,96. Em contrapartida, e a título de comparação, cabe registrar o montante despendido com internação de doentes 
crônicos e fora de possibilidade terapêutica, que foi de R$7.977.924,99, bem como o total de recursos com internação, nesse 
mesmo mês (R$340.247.853,63). A internação de doentes crônicos sem possibilidade terapêutica atende uma grande parcela 
de pessoas portadoras de deficiência sem, no entanto, obedecer às normas das portarias da então Secretaria Nacional de 
Assistência à Saúde - SNAS -, as quais regulamentam o atendimento hospitalar em reabilitação. Esses dados evidenciam um 
sub-registro de internação de pessoas portadoras de deficiência nos hospitais gerais e a não estruturação dos serviços de 
reabilitação em nível hospitalar. 
Uma análise preliminar permite concluir que a estratégia usada ainda não foi suficiente para aumentar a cobertura, 
descentralizar o atendimento e incrementar a qualidade da reabilitação em regime de internação. Podem ser destacados como 
os mais prováveis fatores causais dessa situação: a falta de investimento na criação dos leitos e centros hospitalares; a pouca 
sensibilização de dirigentes em relação ao problema; e a remuneração insuficiente do leito de reabilitação. Acresce-se, ainda, 
o insuficiente engajamento dos hospitais universitários com esse tipo de internação especializada. 
Na tabela SIA/SUS, os procedimentos de fisioterapia dominam os gastos, o que corrobora para a perpetuação do atendimento 
fragmentado e pouco compatível com a proposta de reabilitação integral. Em dezembro de 1998, as despesas com fisioterapia 
alcançaram um total de R$5.594.469,30, assim distribuídos: fisioterapia traumato-ortopédica, R$ 2.801.230,32; fisioterapia 
reumatológica, R$ 1.400.820,48; fisioterapia neurológica, R$ 1.166.205,80; fisioterapia respiratória, R$ 150.860,80; 
fisioterapia vascular periférica, R$ 53.993,60; e fisioterapia cardíaca, R$ 21.358,40. O montante de recursos é relativamente 
elevado e a aplicação concentra-se no setor privado e nas regiões Sudeste e Nordeste. Não há nenhum indicador de resultado 
ou de impacto dos atendimentos. 
Tomando-se como exemplo o código de fisioterapia neurológica, em que foram executados 494.155 procedimentos, é 
possível inferir que parcela significativa dos pacientes atendidos poderia ser melhor enquadrada e assistida valendo-se do 
enfoque núcleo ou centro de reabilitação, com a abordagem multiprofissional. Todavia, desde a criação desse código, o valor 
unitário vem sofrendo corrosão e a falta de atrativo financeiro, aliada à ausência de normas de atendimentos de fisioterapia, 
impede a implantação e a qualidade inicialmente pretendida. 
Por outro lado, um aspecto a ser considerado na assistência é a concessão e treinamento de equipamentos individuais - órteses 
e próteses -, ajuda técnica e bolsas coletoras. Trata-se de uma conquista importante da pessoa portadora de deficiência, 
resultante das Portarias N.ºs 116/1993 e 146/1993, por intermédio do Programa de Atenção à Saúde da Pessoa Portadora de 
Deficiência do Ministério da Saúde, que teve, inicialmente, seus recursos fixados no valor de 2,5% da Unidade de Cobertura 
Ambulatorial (UCA). Embora o incremento tenha sido incorporado ao teto de custeio ambulatorial dos estados, a concessão 
de equipamento reduziu-se ou foi interrompida em muitas unidades federadas, permanecendo apenas naquelas que já tinham 
compromisso institucional e com maior poder de pressão de profissionais e usuários. 
O referido Programa de Atenção à Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência, instituído pela Portaria 827/1991, no âmbito do 
Ministério da Saúde, tem como objetivo promover a redução da incidência de deficiência no País e garantir a atenção integral 
a esta população na rede de serviços do SUS. Em decorrência desse Programa, o Ministério da Saúde editou um conjunto de 
portarias que estabelecem normas e incluem os procedimentos de reabilitação em nível ambulatorial e hospitalar no Sistema, 
regulamentando, inclusive, a concessão de órteses e próteses. 
Nesse conjunto, estão: a Portaria N.º 204/91 que insere no Sistema de Informações Hospitalares - SIH/SUS - o tratamento em 
reabilitação e seus procedimentos; a Portaria N.º 303/92 que inclui no SIA/SUS procedimentos de reabilitação; a N.º Portaria 
304/92, que fixa normas de procedimentos de reabilitação; a Portaria N.º 305/92, que inclui internação em reabilitação no 
SIH/ SUS; a Portaria N.º 306/92, que apresenta normas dos procedimentos de reabilitação; a Portaria N.º 225/92, que dispõe 
sobre o funcionamento dos serviços de saúde para o portador de deficiência no SUS; a Portaria N.º 116/93, que inclui a 
concessão de órteses e próteses na tabela de procedimentos ambulatoriais do SUS; e a Portaria N.º 146/93, que regulamenta a 
concessão de órteses e próteses visando a reabilitação e a inserção social. 
Apesar de todas as medidas até então levadas a efeito, ainda persistem fatores que dificultam o alcance de melhores 
resultados na atenção à saúde da pessoa portadora de deficiência e o efetivo aproveitamento dos recursos financeiros, 
técnicos, materiais e humanos, entre os quais destacam-se: a desinformação da sociedade em geral, a precária distribuição dos 
recursos financeiros, a visão limitada dos serviços sobre como e em que poderiam contribuir para a independência e a 
qualidade de vida destas pessoas. 
Soma-se a isso o desafio de despertar a consciência da população em relação aos benefícios resultantes para os indivíduos e a 
sociedade da inclusão das pessoas portadoras de deficiência em todas as esferas da vida social, econômica e política. As 
organizações não-governamentais podem, de diversas maneiras, apoiar as ações governamentais voltadas a esse segmento 
populacional, sobretudo apontando necessidades, sugerindo soluções ou oferecendo serviços complementares às pessoas 
portadoras de deficiência. 
Nesse sentido, a presente Política Nacional, para o alcance do seu propósito, apresentado a seguir, confere prioridade à 
mobilização da população para com a saúde das pessoas portadoras de deficiência, a partir do que viabilizará a tomada das 
medidas necessárias ao enfrentamento dos problemas anteriormente abordados e no provimento da atenção adequada a este 
segmento populacional. 
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2. PROPÓSITO 
A presente Política Nacional do setor saúde, dentro do contexto das políticas governamentais e à luz dos direitos universais 
do indivíduo, tem como propósito reabilitar a pessoa portadora de deficiência na sua capacidade funcional e desempenho 
humano - de modo a contribuir para a sua inclusão plena em todas as esferas da vida social - e proteger a saúde deste 
segmento populacional, bem como prevenir agravos que determinem o aparecimento de deficiências. 
A consecução desse propósito será pautada no processo de promoção da saúde, considerando, sobretudo, a possibilidade que 
enseja para a efetiva articulação entre os diversos setores do governo e a efetiva participação da sociedade. Além disso, o 
alcance do propósito desta Política requer a criação de ambientes favoráveis à saúde das pessoas portadoras de deficiência e a 
adoção de hábitos e estilos saudáveis, tanto por parte destas pessoas, quanto daquelas com as quais convivem, os quais 
constituem condições indispensáveis para a qualidade de vida buscada por esse processo. 
3. DIRETRIZES 
Para o alcance do propósito explicitado no capítulo precedente, são estabelecidas as seguintes diretrizes, as quais orientarão a 
definição ou a readequação dos planos, programas, projetos e atividades voltados à operacionalização da presente Política 
Nacional: 
- promoção da qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência; 
- assistência integral à saúde da pessoa portadora de deficiência; 
- prevenção de deficiências; 
- ampliação e fortalecimento dos mecanismos de informação; 
- organização e funcionamento dos serviços de atenção à pessoa portadora de deficiência; e 
- capacitação de recursos humanos. 
3.1. Promoção da qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência 
A implementação dessa diretriz compreenderá a mobilização da sociedade, nesta incluídos setores do governo, organismos 
representativos de diferentes segmentos sociais e organizações não-governamentais - entre as quais as instituições que atuam 
na promoção da vida independente -, visando assegurar a igualdade de oportunidades às pessoas portadoras de deficiência. 
Essa garantia deverá resultar no provimento de condições e situações capazes de conferir qualidade de vida a esse segmento 
populacional. Para tanto, além da prevenção de riscos geradores de doenças e morte, constituirá foco dessa diretriz a 
implementação de ações capazes de evitar situações e obstáculos à vida, com qualidade, das pessoas portadoras de 
deficiência. Entre os elementos essenciais nesse sentido estão a criação de ambientes favoráveis, o acesso à informação e aos 
bens e serviços sociais, bem como a promoção de habilidades individuais que favoreçam o desenvolvimento das 
potencialidades destas pessoas. 
No tocante a ambientes favoráveis à saúde desse segmento, especial atenção será concedida às facilidades para a locomoção e 
adaptação dos diferentes espaços, tanto os públicos - como vias e edifícios -, quanto os domiciliares, eliminando-se, assim, 
barreiras urbanísticas e arquitetônicas que dificultam a efetiva integração e inclusão. No conjunto dessas facilidades, está a 
construção de rampas e de corrimãos, bem como a adoção de múltiplas formas de comunicação. De outra parte, deverá ser 
promovido o amplo acesso das pessoas portadoras de deficiência às informações acerca dos seus direitos e das possibilidades 
para o desenvolvimento de suas potencialidades, seja na vida cotidiana e social, seja no trabalho, no esporte e no lazer. Ao 
lado disso, deverão ser desenvolvidas campanhas de comunicação social e processos educativos continuados dirigidos a 
segmentos específicos e à população em geral visando a superação de preconceitos e posturas que impedem ou constituam 
obstáculos à inclusão social das pessoas portadoras de deficiência. 
Além de normas específicas de saúde que viabilizem o acesso e a qualidade das ações e serviços, o setor promoverá o 
estabelecimento ou o cumprimento daquelas afetas a outros setores voltadas à qualidade de vida desse segmento, bem como a 
plena observância do arcabouço legal específico, como é o caso do Decreto N.º 3298/99. 
No âmbito do SUS em particular, buscar-se-á assegurar a representação das pessoas portadoras de deficiência nos Conselhos 
de Saúde, nas três esferas de gestão do Sistema, objetivando, em especial, a sua participação ativa na proposição de medidas, 
no acompanhamento e na avaliação das ações levadas a efeito. 
Paralelamente, o setor saúde adotará medidas destinadas a garantir a qualidade e o suprimento de ajudas técnicas 
compreendidas na tecnologia assistiva, de modo a estimular a independência e a dignidade na inclusão social desse segmento. 
3.2. Assistência integral à saúde da pessoa portadora de deficiência 
A assistência a esse segmento pautar-se-á no pressuposto de que a pessoa portadora de deficiência, além das necessidades de 
atenção à saúde específicas da sua própria condição, é um cidadão que pode ser acometido de doenças e agravos comuns aos 
demais, necessitando, portanto, de outros tipos de serviços além daqueles estritamente ligados a sua deficiência. 
Nesse sentido, a assistência à saúde do portador de deficiência não poderá ocorrer somente nas instituições específicas de 
reabilitação, devendo ser assegurado a ele o atendimento na rede de serviços, nos diversos níveis de complexidade e 
especialidades médicas. 
Por outro lado, promover-se-á a ampliação da cobertura assistencial em reabilitação, de modo que o acesso seja propiciado a 
toda a população portadora de deficiência o qual, atualmente, estima-se alcance cerca de 2% deste segmento. Um das 
estratégias para tanto será a inclusão da assistência em reabilitação em unidades cujas ações são de diferentes níveis de 
complexidade. 
Assim, a assistência à saúde da pessoa portadora de deficiência, incluindo-se a assistência em reabilitação, deverá ser 
prestada observando-se os princípios de descentralização, regionalização e hierarquização dos serviços, compreendendo 
desde as unidades básicas de saúde, os centros de atendimento em reabilitação - públicos ou privados - e organizações não-
governamentais, até os Centros de Referência em Reabilitação, responsáveis pelas ações de maior nível de complexidade. 
Além disso, essa assistência envolverá a geração de conhecimentos, tecnologias e treinamento profissional em reabilitação 
em nível de pós-graduação estrito e lato senso. Para o atendimento desses requisitos, os Centros de Referência em 
Reabilitação deverão estar prioritariamente vinculados, direta ou indiretamente, a hospitais universitários. 
As ações de assistência à saúde destinadas a esse segmento estarão dessa forma inseridas em um sistema amplo que 
abrangerá a implementação de programas de reabilitação envolvendo a família e a comunidade, bem como a modernização 
de centros de referência com atendimento e procedimentos de alta complexidade, em caráter ambulatorial. 
Dessa forma, buscar-se-á continuamente aumentar a capacidade resolutiva dos serviços prestados, valendo-se, para tanto, de 
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medidas sistemáticas dirigidas ao aprimoramento da assistência e de permanente avaliação. Nesse sentido, adotar-se-á a 
premissa de que a reabilitação constitui um processo de mão dupla, em que o indivíduo portador de deficiência, sua família e 
a comunidade deverão ser trabalhados simultaneamente. Assim, a programação do tratamento de reabilitação considerará o 
indivíduo e a sua família como centro e agentes prioritários do processo. 
As ações de saúde para a pessoa portadora de deficiência, assim, terão como eixos fundamentais o diagnóstico e o 
encaminhamento corretos dos procedimentos referentes às deficiências, imprescindíveis para prevenir e mesmo inibir ou 
minimizar as limitações e desvantagens delas decorrentes. 
O diagnóstico da deficiência incluirá a doença e suas causas, bem como o grau de extensão da lesão. A mensuração da 
incapacidade e do comprometimento físico-funcional, real ou potencial, também deverão ser diagnosticados com precisão. A 
avaliação da situação e dinâmica familiar envolverá também as condições emocionais e a situação socioeconômica, cultural e 
educacional do indivíduo, bem como as suas expectativas frente ao processo de reabilitação, educação e profissionalização. 
Esse diagnóstico global deverá ser realizado em conjunto com o portador de deficiência e servirá de base para a definição de 
seu programa de reabilitação. 
O diagnóstico presuntivo da deficiência precocemente formulado por profissionais que atuam principalmente nos serviços de 
saúde de menor complexidade, será fundamental na orientação da família para a busca de atenção necessária, no local 
adequado. 
Todas as medidas assistenciais voltadas à saúde da pessoa portadora de deficiência, incluindo a reabilitação, deverão levar em 
conta, sobretudo, as necessidades, potencialidades e recursos da comunidade, de modo a assegurar-se a continuidade e as 
possibilidades de auto-sustentação, visando, em especial, a manutenção da qualidade de vida deste segmento populacional e a 
sua inclusão ativa na comunidade. Tal objetivo, no âmbito do setor saúde, será alcançado mediante, sobretudo, a reabilitação 
da capacidade funcional e do desempenho humano da pessoa portadora de deficiência. 
A atuação dos agentes comunitários de saúde e das equipes de saúde da família terá um papel fundamental na disseminação 
das práticas e estratégias de reabilitação baseada na comunidade. Nesse particular, ressalte-se que a inserção da assistência à 
saúde da pessoa portadora de deficiência nas ações das equipes de saúde e dos agentes comunitários constituirá estratégia 
fundamental para implementação dos procedimentos de prevenção e reabilitação nos diferentes níveis de atendimento. 
No processo de reabilitação, a busca da eficiência será uma preocupação permanente, desde a adoção de estratégias e ações 
que utilizem recursos da própria comunidade, até a intermediação de centros de excelência para procedimentos de alta 
complexidade. As ações de reabilitação deverão ter uma abordagem multiprofissional e interdisciplinar, de modo a garantir 
tanto a sua qualidade, quanto o princípio da integralidade. 
Essas ações terão, assim, um enfoque funcional e integral, o que significa respeitar as especificidades de cada caso e as áreas 
das deficiências. Nesse sentido, além de contar com equipe multiprofissional e interdisciplinar, as instituições de reabilitação 
deverão dispor de implementos tecnológicos para avaliação, diagnóstico e tratamento em reabilitação, adequados ao nível de 
complexidade a que se destinam. 
Serão considerados parte da atenção integral à saúde das pessoas portadoras de deficiência, os métodos e as técnicas 
específicas para garantir ações voltadas para a saúde sexual e reprodutiva, incluindo medicamentos, recursos tecnológicos e 
intervenções especializadas. 
A atenção integral à saúde das pessoas portadoras de deficiência inclui a saúde bucal e a assistência odontológica, 
acompanhadas de procedimentos anestésicos e outros, em casos específicos. Este atendimento deverá ser em regime 
ambulatorial especial ou em regime de internação, quando a natureza da seqüela assim o exigir. 
Serão consideradas parte integrante do processo de reabilitação as concessões de órtese e prótese, dado que tais equipamentos 
complementam o atendimento, aumentando as possibilidades de independência e inclusão da pessoa com deficiência. A 
concessão desses equipamentos estará estreitamente vinculada ao atendimento de reabilitação, devendo a prescrição obedecer 
a criteriosa avaliação funcional, constituindo-se, dessa forma, um ato médico. Além disso, buscar-se-á prover o acesso dessas 
pessoas aos medicamentos que auxiliam na limitação da incapacidade, na reeducação funcional, no controle das lesões que 
geram incapacidades e que favorecem a estabilidade das condições clínicas e funcionais. 
A assistência domiciliar em reabilitação configurará medida essencial no atendimento desse segmento populacional, 
compreendendo desde os serviços de apoio à vida cotidiana até o oferecimento de suporte clínico especializado em situação 
de internamento no domicílio. Nessa assistência deverão ser previstos os recursos necessários à complementação diagnóstica 
e as intervenções de caráter preventivo como, por exemplo, fornecimento de oxigênio. 
3.3. Prevenção de deficiências 
A implementação de estratégias de prevenção será fundamental para a redução da incidência de deficiências e das 
incapacidades delas decorrentes, tendo em vista que cerca de 70% dos casos são evitáveis ou atenuáveis com a adoção de 
medidas apropriadas e oportunas (Corde, 1992). O conhecimento da prevalência de doenças e de deficiências potencialmente 
incapacitantes configurará subsídio essencial para o desenvolvimento das ações de prevenção e a adoção de medidas 
destinadas a reduzir ou eliminar as causas de deficiências. 
As diferentes realidades regionais brasileiras, que compreendem, entre outros, aspectos específicos de ambientes e processos 
de produção, de emprego e de renda, além de questões culturais que determinam a prevalência de doenças potencialmente 
incapacitantes deverão ser reconhecidas e consideradas nas estratégias de prevenção. 
As medidas preventivas envolverão ações de natureza informativa e educativa dirigidas à população, relacionadas ao 
atendimento pré-natal adequado e à detecção precoce de deficiências, bem como de conscientização e formação de recursos 
humanos qualificados para a prestação de uma atenção eficiente neste contexto. Nesse sentido, deverão ser promovidos 
processos educativos e campanhas de comunicação social que esclareçam e estimulem a população em geral e os segmentos 
de risco a adotarem estilos de vida saudáveis e, conseqüentemente, a abandonar hábitos nocivos, como o sedentarismo, o 
tabagismo e o uso de drogas. 
Os programas de vacinação que, sabidamente, contribuem para a prevenção de deficiências, deverão incluir ações 
informativas à população em geral enfocando a inter-relação da imunização e a prevenção de deficiências, utilizando-se de 
linguagem acessível e de recursos variados e abrangentes. Nesse particular, ênfase especial será dada às atividades de 
vacinação contra poliomielite, o sarampo e a rubéola. A investigação da citomegalovirose deverá também ser incentivada e 
possibilitada nos serviços de acompanhamento de gestante. Ao lado disso, serão implementadas medidas que contemplem a 
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segurança e a saúde nos ambientes de trabalho, destinadas a prevenir os acidentes e as doenças profissionais, tanto no setor 
urbano quanto no rural. 
Promover-se-á, por outro lado, o acesso da população aos exames mais específicos para detecção de doenças genéticas que 
determinam deficiência, com destaque para o exame de cariótipo e pesquisa para outros erros inatos do metabolismo em 
geral, tais como: fenilcetonúria, hemoglobinopatias, hipertiroidismo congênito, entre outras. 
Deverão ser também promovidos serviços de genética clinica para que se proceda a um adequado aconselhamento genético às 
famílias. Procedimentos de acompanhamento do desenvolvimento infantil nos seus aspectos motor, cognitivo e emocional 
deverão ser valorizados nos programas de saúde da criança como uma importante estratégia de prevenção de deficiências 
nesta população. 
A articulação e a integração na implementação da Política de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências 
serão, igualmente, iniciativas essenciais, principalmente mediante o estabelecimento de parcerias entre os vários setores e 
órgãos envolvidos, em todos os níveis de governo, com o objetivo de diminuir ao máximo o número de vítimas e, 
conseqüentemente, de seqüelas que determinam algum tipo de deficiência. 
3.4. Ampliação e fortalecimento dos mecanismos de informação 
Adequando-se às normas que disciplinam a criação de fontes de dados e ajustando-se às condições propostas nos 
fundamentos da Rede Interagencial de Informações para a Saúde - Ripsa -, deverão ser criados mecanismos específicos para 
produção de informação a respeito de deficiências e incapacidades no âmbito do SUS. 
O monitoramento permanente da ocorrência de deficiências e incapacidades, assim como as análises de prevalência e 
tendências, constituirá prioridade do SUS nas três esferas de governo. Tais iniciativas visarão o provimento oportuno de 
informações para a tomada de decisões quanto à adoção das medidas preventivas e à organização dos serviços especializados 
de assistência reabilitadora, além de subsídios para a identificação de linhas de pesquisa e a organização de programas de 
capacitação de recursos humanos. 
Buscar-se-á, por iniciativa dos gestores do SUS, fomentar a realização de estudos epidemiológicos e clínicos, com 
periodicidade e abrangência adequadas, de modo a produzir informações sobre a ocorrência de deficiências e incapacidades. 
Para a efetivação desses estudos, será recomendável o uso da metodologia de inquérito domiciliar da Opas, com a devida 
adaptação à realidade brasileira, tanto nos aspectos relativos a sua aplicação, quanto nos relacionados à interpretação de seus 
resultados. 
No que se refere aos censos demográficos, deverá ser buscado, por intermédio dos órgãos competentes, o estabelecimento de 
articulação com o IBGE, visando o ajuste dos quesitos específicos das planilhas censitárias, favorecendo, assim, a adequada e 
real apuração dos casos de deficiências e incapacidades existentes na população, bem como o detalhamento necessário à 
tomada de decisões dos gestores do SUS. Da mesma forma, promover-se-á a compatibilização de quesitos que permitam a 
extração de dados e informações específicos das Pesquisas Nacionais por Amostragem Domiciliar. 
Na busca de informações de interesse gerencial, ênfase será dada à análise de dados dos sistemas de informação da produção 
e pagamento de serviços ambulatoriais, hospitalares, de diagnóstico complementar, bem como o fornecimento de órteses e 
próteses no âmbito do SUS, de que são o exemplo o SIA/SUS e o SIH/SUS. Desses sistemas serão extraídos dados que 
permitam análises qualitativas e quantitativas a respeito do diagnóstico da deficiência e do tratamento oferecido, facilitando a 
identificação, a localização das pessoas portadoras de deficiências, caracterizando o perfil dessa clientela, a sua distribuição, 
bem como o impacto dos custos, no âmbito dos recursos públicos, da atenção prestada a essa população, observando, 
também, a conjuntura e as diversidades regionais. 
No tocante à infra-estrutura dos serviços e aos profissionais de saúde, serão promovidos, anualmente, levantamentos e 
cadastramentos de unidades e especialistas envolvidos na assistência às pessoas portadoras de deficiências. Tais informações 
serão utilizadas para a análise da oferta de leitos, dos serviços ambulatoriais e de diagnóstico complementar, de modo a 
identificar lacunas e superposições que estejam dificultando o acesso universal e a oferta integral preconizados para o SUS. 
Esses levantamentos propiciarão a realização de análises sob os mais variados prismas da questão como, por exemplo, o 
conhecimento da distribuição geográfica dos serviços especializados, a cobertura viabilizada por estes serviços, a 
quantificação e a qualificação dos profissionais de saúde atuantes na área das deficiências nos serviços em âmbito federal, 
estadual e municipal. 
O cruzamento das informações tornadas disponíveis pelas diversas fontes de dados será essencial para o adequado 
equacionamento das questões relativas à saúde da pessoa portadora de deficiência. Continuamente, estudos analíticos serão 
promovidos mediante a superposição crítica dos resultados dos censos periódicos, das pesquisas censitárias domiciliares 
anuais, dos estudos epidemiológicos e clínicos, dos cadastramentos e dos levantamentos de infra-estrutura. 
3.5. Organização e funcionamento dos serviços de atenção à pessoa portadora de deficiência 
A atenção à saúde das pessoas portadoras de deficiência deverá reafirmar a importância do desenvolvimento de ações de 
forma descentralizada e participativa, conduzido, em especial, segundo a diretriz do SUS, relativas ao comando único em 
cada esfera de governo. Além disso, levará em conta que a rede de serviços de atenção à saúde desse segmento terá sempre 
interfaces com outras políticas públicas. 
Nesse sentido, a atenção à saúde das pessoas portadoras de deficiência comportará a organização das ações e serviços em, 
pelo menos, três níveis de complexidade, interdependentes e complementares: atenção básica; atenção ambulatorial 
especializada; e atenção ambulatorial e hospitalar especializadas. 
No nível de atenção básica, os serviços deverão estar qualificados a desenvolver: 
- ações de prevenção primária e secundária - como, por exemplo, controle da gestante de alto-risco, atenção à desnutrição -, 
detecção precoce de fatores de riscos - como controle da hipertensão arterial e combate ao tabagismo -, bem como o 
atendimento às intercorrências gerais de saúde da população portadora de deficiência; 
- ações básicas de reabilitação com vistas a favorecer a inclusão social, de que são exemplos orientações para a mobilidade de 
portador de deficiência visual, prevenção de deformidades mediante posturas adequadas, estimulação da fala para portadores 
de distúrbios de comunicação. 
Nesse nível, a intervenção de caráter individual, familiar, grupal e comunitária deverá organizar-se de forma complementar 
ao nível secundário especializado. Serão continuamente fomentados programas de reabilitação em parceria com a 
comunidade, nos quais os serviços respectivos e as lideranças comunitárias trabalham juntos com o objetivo de resolver os 
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problemas funcionais e a inclusão social dos portadores de deficiência. Tais medidas, definidas a partir das necessidades dos 
usuários, deverão ser devidamente articuladas, planejadas e implementadas de forma intersetorial e descentralizada. As ações, 
por sua vez, serão desenvolvidas por familiares ou agente comunitário capacitado e supervisionado, com avaliação constante 
e sistematizada. 
Já no nível de atenção secundária, os serviços deverão estar qualificados para atender as necessidades específicas das pessoas 
portadoras de deficiência advindas da incapacidade propriamente dita. Nesse nível, por conseguinte, será prestado o 
tratamento em reabilitação para os casos referendados, mediante atuação de profissional especializado para tal e utilização de 
tecnologia apropriada (tais como fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, avaliação e acompanhamento do uso de 
órteses e próteses, entre outros). 
Nesse nível, a organização das ações comporá um planejamento de abrangência local e regional, definida em bases 
epidemiológicas, e terá caráter complementar à atenção básica e ao atendimento terciário, tendo em conta um sistema de 
referência e contra-referência, objetivando o alcance da maior cobertura e resolubilidade possíveis dos casos detectados. As 
ações de nível secundário deverão ser executadas por equipe multiprofissional, de caráter interdisciplinar, de acordo com a 
disponibilidade local de recursos humanos especializados. Será fundamental, nesse nível, o fornecimento de órteses, próteses, 
equipamentos auxiliares, bolsas de ostomia e demais itens de tecnologia assistiva necessária. 
O nível terciário - ambulatorial e hospitalar - deverá estar qualificado para prestar atendimento aos casos de reabilitação cujo 
momento da instalação da incapacidade, o seu tipo e grau justifiquem uma intervenção mais freqüente e intensa, requerendo, 
portanto, tecnologia de alta complexidade e recursos humanos mais especializados. Será importante que os serviços nesse 
nível tenham caráter docente e assistencial, vinculado aos centros universitários ou formadores de recursos humanos. Nesse 
nível, ainda, promover-se-á a formulação, em conjunto com os demais níveis, de instrumentos de avaliação da eficiência e 
eficácia do processo reabilitativo, bem como dos de resultados e de impactos alcançados na região. 
Esses serviços estarão estruturados por especificidade da deficiência e contarão igualmente com equipe multiprofissional e 
interdisciplinar, que considere a globalidade das necessidades dos usuários. Assim, deverão além de fornecer o conjunto das 
ajudas técnicas - tecnologia assistiva - característico do nível secundário, desenvolver atividades nos campos da pesquisa e da 
capacitação de recursos humanos, bem como dispor na sua estrutura de serviços de apoio, como aqueles inerentes, por 
exemplo, às áreas de neurologia, foniatria, ortopedia e traumatologia. 
A organização e o funcionamento dos serviços de atenção à pessoa portadora de deficiência compreenderão também a 
assistência domiciliar. A rede de atenção integral à pessoa deficiente deverá, necessariamente, prover os serviços necessários 
de forma a mais próxima possível, tanto do ponto de vista geográfico quanto social e cultural da comunidade, integrando-se 
efetivamente no contexto da municipalização da saúde. Na ausência de condições para tal, deverão ser feitos os 
encaminhamentos necessários, bem como o acompanhamento dos resultados alcançados. 
Promover-se-á a disponibilidade de serviços de média complexidade, no nível regional, os quais poderão ser implantados por 
municípios de maior porte, por meio de consórcios intermunicipais ou, onde não for possível, por intermédio do Estado. A 
rede de serviços deverá garantir a detecção de todos os tipos e graus de deficiência, incluindo a atenção a pacientes com 
severo nível de dependência, bem como o conjunto de suas necessidades no âmbito da saúde. Unidades assistenciais 
filantrópicas poderão integrar, de forma complementar, a rede de serviços. 
A porta de entrada do usuário deverá ser a unidade básica de saúde ou os serviços de emergência ou pronto atendimento, 
onde será assistido, receberá orientação e ou encaminhamento para a unidade mais adequada ao seu caso. Essa dinâmica 
possibilitará uma distribuição racional da clientela, evitando a sobrecarga de qualquer um dos serviços. O fato de ser assistido 
por um serviço de menor complexidade não implicará o não atendimento nos demais integrantes dos outros níveis. 
A unidade básica constituirá, portanto, o local por excelência do atendimento à pessoa portadora de deficiência, dada a sua 
proximidade geográfica e sociocultural com a comunidade circundante e, para isso, será necessário que esteja apta a oferecer 
atendimento resolutivo para a maioria dos problemas e necessidades. 
Será fundamental a articulação entre os gestores municipais visando garantir o cumprimento da programação pactuada e 
integrada das ações voltadas às pessoas portadoras de deficiência. Nesse sentido, será igualmente estratégica a instalação de 
rede regionalizada, descentralizada e hierarquizada de serviços de reabilitação, que contemple ações de prevenção secundária, 
diagnóstico etiológico, sindrômico e funcional; orientação prognóstica; ações básicas e complexas de reabilitação, além 
daquelas voltadas à inclusão social; e promova a inter-relação dos serviços existentes. As unidades de reabilitação 
funcionarão na conformidade das orientações estabelecidas nas Portarias SNAS N.ºs 303, 304, 305 e 306, editadas em 1993. 
Os estados e municípios definirão mecanismos de acompanhamento, controle, supervisão e avaliação de serviços de 
reabilitação, visando a garantia da qualidade do atendimento e uma reabilitação integradora e global da pessoa portadora de 
deficiência. Um aspecto essencial na organização e funcionamento dos serviços será o estabelecimento de parcerias com os 
diversos níveis de governo, bem assim com organizações não-governamentais que têm larga experiência no atendimento a 
esse segmento populacional. 
O serviço de saúde local deverá atuar de forma articulada com a área de assistência social visando, em especial, facilitar o 
acesso ao tratamento da pessoa portadora de deficiência. 
3.6 Capacitação de recursos humanos 
A disponibilidade de recursos humanos capacitados para o desenvolvimento das ações decorrentes desta Política será 
enfocada como prioritária. Nesse sentido, a formação de recursos humanos em reabilitação deverá superar a escassez de 
profissionais com domínio do processo reabilitador e que atuem segundo a interdisciplinaridade aqui proposta. 
Visando garantir o direito ao atendimento de saúde estabelecido nesta Política e o acesso à reabilitação a quem dela 
necessitar, buscar-se-á formar equipes interdisciplinares, compostas por profissionais de níveis técnico e universitário, as 
quais serão submetidas continuamente a cursos de qualificação e atualização. 
Os programas de formação e treinamento serão promovidos junto aos diferentes órgãos envolvidos com a questão, tanto dos 
níveis federal, quanto estadual e municipal, os quais buscarão o engajamento das instituições públicas não-estatais neste 
trabalho. Ao lado disso, promover-se-á o desenvolvimento de ações conjuntas com o Ministério da Educação e as instituições 
de ensino superior, tendo em vista a necessidade de que sejam incorporadas disciplinas e conteúdos de reabilitação e atenção 
à saúde da pessoas portadoras de deficiência nos currículos de graduação da área de saúde. 
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As instituições de ensino superior deverão ser estimuladas a incorporar conteúdos de reabilitação na parte diversificada dos 
currículos dos cursos de graduação, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com o objetivo de fomentar 
projetos de pesquisa e extensão nessa área do saber. 
Deverá ser estimulada também, junto às agências de fomento ao ensino de pós-graduação e pesquisa - tais como o CNPq, a 
Capes, a Fiocruz e as fundações estaduais -, a ampliação do número de vagas e de bolsas de estudo e de pesquisa, voltadas 
para a formação de profissionais e pesquisadores de alto nível na área de reabilitação. Buscar-se-á da mesma forma incentivar 
os centros de referência em medicina de reabilitação para o desenvolvimento, entre outras atividades de educação continuada, 
de cursos de capacitação para o atendimento às pessoas portadoras de deficiência, destinados aos profissionais do SUS e da 
rede suplementar de assistência. 
Os agentes comunitários de saúde e os profissionais que atuam nas equipes de saúde da família deverão receber treinamento 
que os habilite para o desenvolvimento de ações de prevenção, detecção precoce, intervenção específica e encaminhamento 
adequado das pessoas portadoras de deficiência. A capacitação de agentes de saúde para a atenção ao portador de deficiência, 
nos aspectos referentes à assistência e à reabilitação, deverá ser promovida no contexto das ações de saúde da família e de 
saúde comunitária, sempre na perspectiva da promoção de uma vida saudável e da manutenção dos ganhos funcionais. 
Além disso, serão promovidos treinamentos para a capacitação profissional do atendente pessoal, com enfoque na 
valorização, na autonomia e na individualidade do portador de deficiência, respeitando suas necessidades, como elemento de 
apoio para o estímulo à vida independente. Deverão ser criados ainda, em articulação com o Ministério da Educação, cursos 
com o objetivo de formar profissionais especializados na produção de órteses e próteses, em níveis médio e superior. 
4. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS 
A atenção à pessoa portadora de deficiência envolve esforços de múltiplas instituições públicas e privadas, bem como de 
organizações civis, cujo objetivo final é a inclusão da pessoa portadora de deficiência a sua comunidade, habilitando-a ao 
trabalho e ao exercício da vida social, segundo as suas possibilidades. 
Nesse sentido, caberá aos gestores do SUS, de acordo com as suas respectivas competências e de forma articulada, criar as 
condições e atuar de modo a viabilizar o alcance do propósito desta Política, qual seja: reabilitar a pessoa portadora de 
deficiência na sua capacidade funcional e desempenho humano - de modo a contribuir para a sua inclusão plena em todas as 
esferas da vida social - e proteger a saúde deste segmento populacional, bem como prevenir agravos que determinem o 
aparecimento de deficiências. Essa forma de atuação significará compartilhar responsabilidades tanto no âmbito interno do 
setor saúde, quanto no contexto de outros setores. 
Assim, nas suas respectivas áreas de abrangência, os gestores buscarão estabelecer processos permanentes de articulação e 
integração institucional, tendo em vista a consolidação de compromissos inter-setoriais, os quais deverão configurar parcerias 
efetivas. Promoverão, também, a participação de diferentes segmentos da sociedade que possam contribuir para a 
implementação das diretrizes desta Política. 
4.1. Articulação Intersetorial 
No âmbito federal, o processo de articulação deverá envolver os setores a seguir identificados, com os quais procurar-se-á 
estabelecer parcerias que viabilizem o alcance dos objetivos preconizados. 
A) Ministério da Educação 
A parceria com esse Ministério buscará, sobretudo: 
a. a difusão, junto às instituições de ensino e da comunidade escolar, de informações relacionadas às deficiências, à 
prevenção e à limitação das incapacidades de modo a contribuir para a qualidade de vida desse segmento populacional; 
b. o estímulo à criação de centros de referência em reabilitação nos hospitais universitários, com atuação integrada com o 
SUS, voltado ao atendimento da pessoa portadora de deficiência, bem como ao treinamento contínuo de equipes 
interdisciplinares de reabilitação; 
c. a garantia de retaguarda clínica às pessoas portadoras de deficiência inscritas na rede de ensino básico, em estreita parceria 
com as respectivas secretarias estaduais e municipais de educação e saúde; 
d. a reavaliação e adequação de currículos, metodologias e material didático de formação de profissionais na área de saúde, 
visando o atendimento das diretrizes fixadas nesta política; 
e. a colaboração às secretarias de educação dos estados e municípios no treinamento e capacitação dos docentes para o 
trabalho com a pessoa portadora de deficiências, tendo em vista a sua inclusão no ensino regular; 
f. a inclusão nos currículos dos cursos de graduação da área de saúde de conteúdos relacionados à reabilitação. 
B) Ministério da Previdência e Assistência Social 
A parceria com esse Ministério visará em especial: 
a. a realização de pesquisas epidemiológicas junto aos seus segurados relativas às doenças potencialmente incapacitantes, 
sobretudo quanto aos seus impactos nos indivíduos e na família, na sociedade, na previdência social e no setor saúde; 
b. o encaminhamento do segurado, portador de deficiência, reabilitado pelo sistema de saúde, para programas de trabalho 
com ênfase na reeducação profissional, no trabalho domiciliar e nas cooperativas de prestação de serviço; 
c. a difusão, junto aos seus serviços e àqueles sob sua supervisão, de informações relativas à proteção da saúde do portador de 
deficiência, à prevenção secundária e à limitação ou recuperação de incapacidades; 
d. a promoção de treinamento de grupos de cuidadores para a identificação de deficiências e a promoção de cuidados básicos 
ao portador de deficiências, tendo em vista a manutenção da qualidade de vida; 
e. a inclusão na rede do SUS das unidades da rede da assistência social que já desenvolvem ações de reabilitação 
multidisciplinares especializadas para o atendimento de todos os tipos de deficiência; 
f. a promoção da observância das normas relativas à criação e ao funcionamento de instituições de reabilitação e que assistem 
pessoas portadoras de deficiência nas unidades próprias e naquelas sob a sua supervisão 
C) Ministério da Justiça 
Com esse Ministério, buscar-se-á, sobretudo: 
a. a observância de mecanismos, normas e legislação voltados à promoção e à defesa dos direitos da pessoa portadora de 
deficiência no tocante às questões de saúde; 
b. a promoção da aplicação dos dispositivos de segurança no trânsito, principalmente no tocante ao uso do cinto de 
segurança; 
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c. a promoção, junto aos estados e municípios, de processos educativos relacionados ao trânsito, voltados à redução do 
número de vítimas e a conseqüente diminuição de seqüelas que determinam algum tipo de deficiência; 
d. o fornecimento de subsídios ao Ministério Público no tocante à criminalização da discriminação e do preconceito 
referentes à recusa, retardo ou limitação dos serviços médicos, hospitalares e ambulatoriais à pessoa portadora de deficiência; 
e. o provimento ao cidadão portador de deficiência, em articulação com a Coordenadoria para Integração da Pessoa Portadora 
de Deficiência - Corde -, das informações sobre os direitos conquistados na área da saúde. 
D) Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano 
Com essa Secretaria, a parceria objetivará, em especial: 
a. a promoção de planos de habitação e moradia que permitam o acesso e a locomoção das pessoas portadoras de deficiência 
e que eliminem, portanto, barreiras arquitetônicas e ambientais que dificultam ou impedem a independência funcional destas 
pessoas; 
b. a instalação de equipamentos comunitários públicos adequados à utilização da população portadora de deficiência; 
c. a promoção de ações na área de transportes urbanos que permitam e facilitem o deslocamento da pessoa portadora de 
deficiência, sobretudo aquela que apresenta dificuldades de locomoção, na conformidade das normas existentes relativas à 
acessibilidade. 
E) Ministério do Trabalho e Emprego 
Com esse Ministério, a parceria a ser estabelecida visará, principalmente: 
a. a melhoria das condições de emprego, compreendendo a eliminação das discriminações no mercado de trabalho e a criação 
de condições que permitam a inserção da pessoa portadora de deficiências na vida socioeconômica das comunidades; 
b. a promoção de cursos e de materiais informativos voltados à eliminação do preconceito em relação ao portador de 
deficiência destinados a empregadores. 
c. o encaminhamento das pessoas portadoras de deficiência reabilitadas pelo sistema de saúde para cursos de capacitação 
profissional e inserção no mercado de trabalho. 
F) Ministério do Esporte e Turismo 
A parceria objetivará em especial: 
a. a implementação e o acompanhamento de programas esportivos e de atividades físicas destinados às pessoas portadoras de 
deficiência, tendo como base o conceito de qualidade de vida, e a utilização destas medidas para a manutenção dos ganhos 
funcionais obtidos com o programa de reabilitação; 
b. a promoção de turismo adaptado ao portador de deficiência, como elemento de qualidade de vida e inclusão social. 
G) Ministério da Ciência e Tecnologia 
Buscar-se-á, com esse Ministério, o estabelecimento de parcerias que fomentem, sobretudo, o desenvolvimento de pesquisa 
na área da reabilitação, contemplando: 1) estudos de prevalência de incapacidades; 2) validação de novas tecnologias para 
diagnóstico e tratamento da pessoa portadora de deficiência; 3) gerenciamento das informações referentes ao impacto social e 
funcional da reabilitação; 4) capacitação, reorganização e atualização tecnológica dos Centros de Reabilitação; e 5) avaliação 
da eficiência e eficácia dos modelos de atenção hospitalar, centro de reabilitação ambulatorial e assistência domiciliar. 
4.2. Responsabilidades do Gestor Federal - Ministério da Saúde 
A) Implementar, acompanhar e avaliar a operacionalização desta Política, bem como os planos, programas e projetos dela 
decorrentes. 
B) Assessorar os estados na formulação e na implementação de suas respectivas políticas, consoante às diretrizes aqui 
fixadas. 
C) Criar mecanismos que vinculem a transferência de recursos às instâncias estadual e municipal, ao desenvolvimento de um 
modelo adequado de atenção à saúde e de reabilitação da pessoa portadora de deficiência. 
D) Promover a capacitação de recursos humanos necessários à implementação desta política. 
E) Apoiar a estruturação de centros de referência em reabilitação, preferencialmente localizados em instituições de ensino 
superior, envolvidas na formação contínua de recursos humanos específicos para a atenção à pessoa portadora de deficiência. 
F) Realizar e apoiar estudos e pesquisas de caráter epidemiológico, visando ampliar o conhecimento sobre a população 
portadora de deficiência e subsidiar o planejamento de ações decorrentes desta Política. 
G) Promover a disseminação de informações relativas à saúde da pessoa portadora de deficiência, bem como de experiências 
exitosas em reabilitação. 
H) Promover processo educativo voltado à eliminação do preconceito em relação ao portador de deficiência. 
I) Promover o fornecimento de medicamentos, órteses e próteses necessários à recuperação e à reabilitação da pessoa 
portadora de deficiência. 
J) Promover mecanismos que possibilitem a participação da pessoa portadora de deficiência nas diversas instancias do SUS, 
bem como o exercício do seu próprio papel no tocante à avaliação dos serviços prestados nas unidades de saúde. 
K) Promover a criação, na rede de serviços do SUS, de unidades de cuidados diurnos em centros de reabilitação-dia, de 
atendimento domiciliar, bem como de outros serviços suplementares para a pessoa portadora de deficiência. 
L) Promover o desenvolvimento de ações de reabilitação utilizando os recursos comunitários, na conformidade do modelo 
preconizado pelas estratégias de saúde da família e de agentes comunitários. 
M) Promover o cumprimento das normas e padrões de atenção das pessoas portadoras de deficiência nos estabelecimentos de 
saúde e nas instituições que prestam atendimento a estas pessoas. 
N) Promover a adoção de práticas, estilos e hábitos de vida saudáveis por parte da população em geral, mediante a 
mobilização de diferentes segmentos da sociedade e por intermédio de campanhas publicitárias e de processos de educação 
permanente, visando a prevenção de deficiências. 
O) Promover a adoção de práticas, estilos e hábitos de vida saudáveis por parte da população portadora de deficiência, 
mediante a mobilização de diferentes segmentos da sociedade e por intermédio de campanhas publicitárias e de processos de 
educação permanente, visando prevenir agravos de deficiências já instaladas. 
P) Prestar cooperação técnica aos estados e municípios na implementação das ações decorrentes desta Política. 
Q) Organizar e manter sistema de informação e análise relacionadas à situação de saúde e das ações dirigidas à pessoa 
portadora de deficiência. 
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4.3 Responsabilidades do Gestor Estadual - Secretaria Estadual de Saúde 
A) Elaborar, coordenar e executar a política estadual das pessoas portadora de deficiência, consoante a esta Política Nacional. 
B) Promover a elaboração e ou adequação dos planos, programas, projetos e atividades decorrentes desta política. 
C) Promover processo de articulação entre os diferentes setores no Estado, com vistas a implementação das Políticas 
Nacional e Estadual de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência. 
D) Promover a capacitação de recursos humanos necessários à consecução das Políticas Nacional e Estadual. 
E) Promover o acesso do portador de deficiência aos medicamentos, órteses e próteses e outros insumos necessários a sua 
recuperação e reabilitação. 
F) Prestar cooperação técnica aos municípios na implementação das ações decorrentes desta Política. 
G) Viabilizar a participação da pessoa portadora de deficiência nas diversas instâncias do SUS. 
H) Promover a criação, na rede de serviços do SUS, de unidades de cuidados diurnos - centros-dia -, de atendimento 
domiciliar e de outros serviços complementares para o atendimento da pessoa portadora de deficiência. 
I) Promover o desenvolvimento de ações de reabilitação, utilizando os recursos comunitários, conforme o modelo 
preconizado pelas estratégias de saúde da família e de agentes comunitários. 
J) Promover a adoção de práticas, estilos e hábitos de vida saudáveis, por parte população em geral, mediante a mobilização 
de diferentes segmentos da sociedade e por intermédio de campanhas publicitárias e de processos de educação permanentes, 
visando prevenir deficiências. 
K) Promover a adoção de práticas, estilos e hábitos de vida saudáveis por parte da população portadora de deficiência, 
mediante a mobilização de diferentes segmentos da sociedade e por intermédio de campanhas publicitárias e de processos de 
educação permanentes, visando prevenir agravos de deficiências já instaladas. 
L) Organizar e manter sistemas de informação e análise relacionadas à situação de saúde e das ações dirigidas à pessoa 
portadora de deficiência. 
M) Promover o cumprimento das normas e padrões de atenção aos portadores de deficiência nos serviços de saúde e nas 
instituições que cuidam destas pessoas. 
N) Promover a organização de rede de atenção à saúde das pessoas portadoras de deficiência na conformidade das diretrizes 
aqui estabelecidas. 
4.4. Responsabilidades do Gestor Municipal - Secretaria Municipal de Saúde ou organismo correspondente 
A) Coordenar e executar as ações decorrentes das Políticas Nacional e Estadual de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência, 
definindo componentes específicos que devem ser implementados no seu âmbito respectivo. 
B) Promover as medidas necessárias visando à integração da programação municipal à do Estado. 
C) Promover o treinamento e a capacitação de recursos humanos necessários à operacionalização das ações e atividades 
específicas na área de saúde da pessoa portadora de deficiência. 
D) Promover o acesso a medicamentos, órteses e próteses necessários à recuperação e reabilitação da pessoa portadora de 
deficiência. 
E) Estimular e viabilizar a participação da pessoa portadora de deficiência nas instâncias do SUS. 
F) Promover a criação, na rede de serviço do SUS, de unidades de cuidados diurnos - centros-dia -, de atendimento domiciliar 
e de outros serviços alternativos para a pessoa portadora de deficiência. 
G) Viabilizar o desenvolvimento de ações de reabilitação, utilizando os recursos comunitários, conforme o modelo 
preconizado pelas estratégias de saúde da família e de agentes comunitários. 
H) Organizar e coordenar a rede de atenção à saúde das pessoas portadoras de deficiência na conformidade das diretrizes aqui 
estabelecidas. 
I) Promover a adoção de práticas, estilos e hábitos de vida saudáveis por parte da população em geral, visando a prevenção de 
deficiências. 
J) Promover a adoção de práticas, estilos e hábitos de vida saudáveis por da população portadora de deficiência visando 
prevenir agravos de deficiências já instaladas. 
L) Organizar e manter sistemas de informação e análise relacionados à situação de saúde e das ações dirigidas à pessoa 
portadora de deficiência. 
M) Realizar a articulação com outros setores existentes no âmbito municipal, visando a promoção da qualidade de vida da 
pessoa portadora de deficiência. 
N) Apoiar a formação de entidades voltadas para a promoção da vida independente, de forma integrada com outras 
instituições que prestam atendimento às pessoas portadoras de deficiência. 
5. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
A implementação desta Política Nacional está pautada em processo de acompanhamento e avaliação permanente que permita 
o seu contínuo aperfeiçoamento, a partir das necessidades que venham a ser indicadas na sua prática. 
Para o desenvolvimento do processo, serão definidos indicadores e parâmetros específicos os quais, aliados aos dados e 
informações geradas pela avaliação dos planos, programas, projetos e atividades que operacionalizarão esta Política, 
possibilitarão conhecer o grau de alcance do seu propósito, bem como o impacto sobre a qualidade de vida das pessoas 
portadoras de deficiência. 
Entre os indicadores que poderão ser utilizados nesse processo, figuram, por exemplo: índices de cobertura assistencial; taxa 
de capacitação de recursos humanos; distribuição de medicamentos, órteses e próteses; taxa de implementação de novos 
leitos de reabilitação; comparações de informações gerenciais; taxas de morbidade; censos demográficos; pesquisa por 
amostragem domiciliar. 
Ao lado disso, no processo de acompanhamento e avaliação referido, deverão ser estabelecidos mecanismos que favoreçam 
também verificar em que medida a presente Política tem contribuído para o cumprimento dos princípios e diretrizes de 
funcionamento do SUS, explicitados na Lei N.º 8.080/90, sobretudo no seu Capítulo II, Art. 7º. Entre esses, destacam-se: 
- a “integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do Sistema” (inciso II); 
- a “preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral” (inciso III); 
- “a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie” (inciso IV); 
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- o “direito à informação, às pessoas assistidas, sobre a sua saúde” (inciso V); 
- a “divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário” (inciso VI); e 
- a “a capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis da assistência” (inciso XII). 
6. TERMINOLOGIA 
Abordagem multiprofissional e interdisciplinar - assistência prestada por equipe constituída por profissionais de 
especialidades diferentes, que desenvolve processo terapêutico centrado em objetivos hierarquizados, de acordo com as 
incapacidades apresentadas pelo paciente. 
Acidentes vásculo-encefálico - alteração na vascularização do cérebro que pode ser isquêmico ou hemorrágico. 
Ações básicas de reabilitação - ações que visam minimizar as limitações e desenvolver habilidades, ou incrementá-las, 
compreendendo avaliações, orientações e demais intervenções terapêuticas necessárias, tais como: prevenção de 
deformidades, estimulação para portadores de distúrbios da comunicação, prescrição e fornecimento de próteses etc. 
Ações complexas de reabilitação - ações que se utilizam-se de tecnologia apropriada com o objetivo de conseguir maior 
independência funcional do portador de deficiência. 
Aconselhamento genético - orientação fornecida após a realização de exames genéticos prévios que possibilitam verificar a 
probabilidade de se ter filhos com problemas genéticos. 
Alterações da fala e linguagem - constituem-se em perda ou anormalidade de caráter permanente, apesar de parcialmente 
recuperáveis com a terapia, que geram incapacidades para o desempenho de atividades dentro do padrão considerado normal 
para o ser humano. 
Anemia falciforme - defeito na hemácia, que se torna disforme quando há baixa de oxigenação no sangue, sendo destruída. 
Anóxia perinatal - falta de oxigênio no parto, que pode provocar uma lesão no cérebro. 
(240) Assistência ou atendimento em reabilitação - terapia realizada para reabilitar os pacientes no desenvolvimento de sua 
capacidade funcional dentro de suas limitações. 
Atendimento hospitalar em reabilitação - terapias realizadas em nível hospitalar visando reabilitar os pacientes no 
desenvolvimento de sua capacidade funcional dentro de suas limitações. 
Avaliação funcional - avaliar a capacidade de o indivíduo em manter as habilidades motoras, mentais e sensoriais para uma 
vida independente e autônoma. 
Bolsa de ostomia - bolsa coletora de secreções intestinais. 
Capacidade adaptativa - capacidade de se adequar a uma nova situação. 
Capacidade funcional - capacidade de o indivíduo manter as habilidades físicas e mentais necessárias para uma vida 
independente e autônoma; avaliação do grau de capacidade funcional é feita mediante o uso de instrumentos 
multidimensionais. 
Cardiopatias - qualquer processo ou doença do coração. 
Centros de Referência em Reabilitação - serviços do setor saúde nos quais são realizadas a reabilitação em nível terciário, 
pesquisas e capacitação de recursos humanos. 
Condições funcionais - situação encontrada após a avaliação funcional. 
Condutas típicas - "manifestações de comportamento típicos de portadores de síndromes e quadros psicológicos, 
neurológicos ou psiquiátricos que ocasionam atrasos no desenvolvimento e prejuízo no relacionamento social, em grau que 
requeira atendimento especializado" (MEC, 1994). 
Deficiência auditiva - perda total ou parcial da capacidade de ouvir. 
Deficiência mental - caracteriza-se por registrar um funcionamento intelectual geral significativamente abaixo da média, com 
limitações associadas a duas ou mais áreas da conduta adaptativa ou da capacidade do indivíduo em responder 
adequadamente às demandas da sociedade. (Associação Americana de Deficiência Mental - AAMD).) 
Deficiência motora - refere-se ao comprometimento do aparelho locomotor, que compreende o sistema ósteo-articular, o 
sistema muscular e o sistema nervoso. As doenças ou lesões que afetam quaisquer desses sistemas, isoladamente ou em 
conjunto, podem produzir quadros de limitações físicas de grau e gravidade variáveis, segundo os segmentos corporais 
afetados e o tipo de lesão ocorrida. 
Deficiência visual - engloba tanto a cegueira quanto a baixa visão. 
Deficit neurológico - comprometimento ou perda da função causada por lesões no sistema nervoso. 
Diagnóstico etiológico - determina a causa das doenças, quer diretas, quer predisponentes, e do seu mecanismo de ação. 
Diagnóstico sindrômico - determina o grupo de sintomas e sinais que, considerados em conjunto, caracterizam uma moléstia 
ou lesão. 
Diagnóstico funcional - determina a ação normal ou especial de um órgão e grau de comprometimento. 
Equipe básica de reabilitação - equipe cuja composição é interdisciplinar - médico e enfermeiro - com a presença ou não de 
equipe auxiliar treinada. 
Erros inatos do metabolismo - doença na qual o organismo não consegue eliminar determinadas substâncias que produz e que 
lhe causam doenças. 
Exame de cariótipo - exame genético mediante o qual são descobertas as anomalias. 
Fatores perinatais - ocorrências identificadas no período que vai desde a vigésima semana ou mais de gestação e termina após 
o vigésimo oitavo dia do nascimento. 
Fatores pós-natais - ocorrências identificadas após o nascimento. 
Fenilcetonúria - doença metabólica hereditária, na qual existe uma deficiência de fenilalanina-hidroxilase que, quando não 
tratada, acarreta retardamento mental (Dicionário Médico - Blakiston) 
Genética clínica - é ramo da medicina que trata dos fenômenos da hereditariedade. 
Habilitação - processo de desenvolvimento de habilidades. 
Hemiplégicos - pessoas portadoras de paralisia de um dos lados do corpo. 
Hemofilia - transtorno de coagulação, caracterizado por transmissão recessiva ligada ao sexo, produzindo uma coagulação 
anormal ou deficiente do plasma. 
Hemoglobinopatias - doenças relacionadas com as alterações na hemoglobina ou alteração dos glóbulos vermelhos do sangue 
Hipertireoidismo congênito - estado funcional resultante de insuficiência de hormônios tireoidianos de origem congênita. 
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Hipoxemia - diminuição do teor de oxigênio no sangue. 
Índice de Apgar - avaliação quantitativa das condições do recém-nascido com um a cinco minutos de vida, obtida pela 
atribuição de pontos à qualidade da freqüência cardíaca ao esforço respiratório, à cor, ao tônus muscular e a reação ao 
estímulo; somando esses pontos, o máximo do melhor índice será de dez. 
Inteligência conceitual - refere-se às capacidades fundamentais da inteligência, envolvendo suas dimensões abstratas. 
Inteligência prática - refere-se à habilidade de se manter e de se sustentar como pessoa independente nas atividades da vida 
diária. Inclui capacidades como habilidades sensório-motoras, de autocuidado e segurança, de desempenho na comunidade e 
na vida acadêmica, de trabalho e de lazer, autonomia. 
Inteligência social - refere-se à habilidade para compreender as expectativas sociais e o comportamento de outras pessoas, 
bem como ao comportamento adequado em situações sociais. 
Internação em reabilitação - internação realizada pós-trauma visando ações de reabilitação intensas e freqüentes. 
Internamento (ou internação) no domicílio - assistência médica e paramédica prestada no domicílio. 
Lesão - alteração estrutural ou funcional devida a uma doença. Comumente esse termo é utilizado em relação às alterações 
morfológicas. 
Lesão medular - alteração da estrutura funcional da medula. 
Lesão traumática - alteração produzida por um agente mecânico ou físico 
Lesões nervosas - alterações no sistema nervoso. 
Lesões neuromusculares - alteração estrutural ou funcional dos nervos e músculos. 
Lesões osteoarticulares - alteração estrutural ou funcional nos ossos e articulações. 
Manutenção de ganhos funcionais - treinamento contínuo objetivando a preservação das aquisições motoras, mentais ou 
sensoriais já adquiridas. 
Nefropatias - doenças que acometem o sistema renal. 
Núcleo (ou centro) de atendimento em reabilitação - local onde é realizado um conjunto de terapias e outras ações destinado a 
possibilitar às pessoas portadoras de deficiência o alcance de sua autonomia funcional. 
Orientação prognóstica - aconselhamento na predição da provável evolução e do desfecho de uma doença, lesão ou anomalia. 
Órtese - aparelhagem destinada a suprir ou corrigir a alteração morfológica de um órgão, de um membro ou de um segmento 
de um membro, ou a deficiência de uma função. 
Ostomias - são órgãos ou parte interna do organismo que não se comunica com o meio externo e que por alguma 
anormalidade passa a se comunicar. 
Osteoporose - desossificação, com decréscimo absoluto de tecido ósseo, acompanhada de fraqueza estrutural. 
Ototoxicose - substâncias tóxicas que afetam a audição. 
Paralisia cerebral - qualquer comprometimento de funções neurológicas devido a lesões cerebrais congênitas (anomalia do 
desenvolvimento durante o primeiro trimestre da gravidez) ou adquirida (ocasionadas por um parto difícil ou por traumatismo 
acidental durante os primeiros meses de vida). 
Paraplégicos - paralisia dos membros inferiores. 
Perda auditiva neurossensorial - um tipo de surdez. 
Perturbações psiquiátricas - doenças ou transtornos mentais e emotivos. 
Prevenção secundária - consiste no tratamento da doença já instalada, visando evitar o aparecimento de deficiências ou 
incapacidades. 
Processo reabilitativo - ver reabilitação 
Prótese - aparelho ou dispositivo destinado a substituir um órgão, um membro ou parte do membro destruído ou gravemente 
acometido. 
Reabilitação - segundo o Programa de Ação Mundial para Pessoas com Deficiência da ONU, “é um processo de duração 
limitada e com objetivo definido, com vista a permitir que uma pessoa com deficiência alcance o nível físico, mental e/ou 
social funcional ótimo, proporcionando-lhe assim os meios de modificar a sua própria vida. Pode compreender medidas com 
vista a compensar a perda de uma função ou uma limitação funcional (por exemplo ajudas técnicas) e outras medidas para 
facilitar ajustes ou reajustes sociais”. 
Retinopatia diabética - doença da retina causada pela diabetes . 
Rubéola - doença contagiosa benigna e aguda, causada por vírus, das crianças e dos adultos jovens, caracterizada por febre, 
exantema pouco intenso e linfonopatia fetais, quando a infecção materna ocorre no início da gravidez. 
Serviços de apoio à vida cotidiana - ações desenvolvidas por pessoal treinado visando auxiliar as pessoas com deficiência nas 
atividades de vida diária e de vida prática. 
Tecnologia assistiva - conjunto de medidas adaptativas ou equipamentos que visam a facilitar a independência funcional das 
pessoas com deficiência. 
Transtornos congênitos - alterações decorrentes de fatores hereditários. 
Transtornos orgânicos - alterações que interferem no funcionamento do organismo. 
Transtornos perinatais - alterações que ocorrem durante o nascimento. 
7. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 
ARAÚJO, Luís Alberto David. A proteção constitucional das pessoas portadoras de deficiência. Brasília: Coordenadoria 
Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 1994. 140 p. 
BARROS Filho, T.E.P. et all. Revista Hospital das Clínicas, São Paulo, Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo, 45 (3): 123-126, 1990. 
BRASIL. Constituição República Federativa do Brasil (1988). Brasília. Senado Federal, Centro Gráfico. 1998. 292p. 
BRASIL. Coordenadoria Nacional para a Pessoa Portadora de Deficiência. Conselho Consultivo. Subsídios para planos de 
ação dos governos federal e estadual na área de atenção ao portador de deficiência. Brasília: CORDE, 1994. 
BRASIL. Coordenadoria Nacional para a Pessoa Portadora de Deficiência. Política nacional de prevenção de deficiências. 
Ministério da Ação Social - CORDE, Brasília, 1992. 
BRASIL. Relatório da Câmara Técnica sobre Reabilitação Baseada na Comunidade. Ministério da Justiça. SDC. 
CORDE.1995. 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.170 48 

BRASIL. Lei de diretrizes e bases (DO QUÊ?). 1996. 
BRASIL. MEC. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de Educação Especial. Livro 1, Brasília, 1994. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Norma Operacional Básica 01/96 do Sistema Único de Saúde. Brasília:1997 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Política de Saúde. Promoção da Saúde. Brasília.1998. Texto mimeo. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Coordenação de Atenção a Grupos Especiais. Programa de 
Atenção à Saúde da Pessoas Portadora de Deficiência. Atenção à pessoa portadora de deficiência no Sistema Único de Saúde: 
planejamento e organização de serviços. Brasília. 1995. 48 pgs. 
BRITO, P. Veitzman, S. Causas da cegueira em criança. Arquivo brasileiro de oftalmologia, 1998. 
CASTRO JUNIOR, N.P.; LOPES FILHO, O.C.; FIGUEIREDO, M.S.; REDONDO, M.C. Deficiência auditiva infantil: 
aspectos de incidência, etiologia e avaliação audiológica. Revista Brasileira de Otorrinolaringologia, v.46, p.228-36, 1980. 
______. Do estudo da audiometria de tronco cerebral em neonatos normais e de alto risco. São Paulo, 1991. 78p. Tese 
(doutorado). Escola Paulista de Medicina. CIDID 
(319) CLIFTON. G.L. Spinal Coord in Jury in the Houston Galneston Area. In: Tex - Med 79:55-8, 1983 - EUA. 
COMITE DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA. Prevenção de deficiências. Brasília. Corde, s/data. 34 pgs. 
CHRISTENSEN, E. e MELCHIOR, J. Cerebral Palsy. A Clinical and Neuropathological Study. Clinic in Development 
Medicine. N.º 25 W. Heinemenn-London, 1967 
Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais. tradução Edilson Alkimim da Cunha. 2ª 
edição. Brasília: Corde. 1997. 54 ps. 
DIAMENT, A. e Cypel, S. Neurologia Infantil. 3ª edição. Livraria Atheneu, 1996. 
FOSTER, Allen. Blindness prevention, Statistics and principles of control, workshop of ocular health, São Paulo, 1999. 
INFORMAPAE. Boletim mensal da Federação Nacional das APAES. Ano IV, Janeiro de 1996. 
JANNUZI, G. S.M. JANNUZI, N. Portadores de necessidades especiais no Brasil: reflexões a partir do censo demográfico 
1991. SEESP, MEC, Brasília: Revista Integração, ano 7: 18, 1997. P.40-46. 
KARA José. ALMEIDA, Vicente N. de, et alli. Causas de deficiência visual em crianças. Bol of Panam, 1997. (5) Pg. 405- 
412. 1994. 
LAURENTI. R. et all. Estatística de Saúde, São Paulo. EPU, 1990. 
LEITE, Ama e Maranhão, H.P. Situação do Atendimento dos Portadores de Necessidades Educativas Especiais nos 
Municípios do estado do RJ. Resultados. Rio de Janeiro, outubro/98. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Atenção à pessoa portadora de deficiência no Sistema Único de Saúde. Secretaria de Assistência 
à Saúde, Coordenação de Atenção a Grupos Especiais. 
MAIOR, Isabel Maria M. L. Políticas públicas sociais para as pessoas portadoras de deficiência no Brasil. Cadernos de 
Pesquisa n0 7, São Paulo: CEBRAP.1997. pg.31 a 47. 
NALLIN, Araci. Reabilitação em instituição: suas razões e procedimentos: análise de representação do discurso. Brasília: 
Corde, 1985. 184 ps. 
Normas e recomendações internacionais sobre a deficiência. tradução Edilson Alkimim Cunha, Brasília: Corde, 1996. 113ps. 
OMS. Classificacion internacional de las deficiencias actividades e participacion: um manual de las dimensiones de la 
inhabilitacion e su funcionamento. Genebra. 1997. Versão preliminar. 
Programa de ação mundial para as pessoas com deficiências. Tradução Edilson Alkmin da Cunha, Brasília: Corde, 1996. 
REGULY, Vanessa Soledade. A inserção dos deficientes físicos no mercado de trabalho na região metropolitana de Salvador. 
Salvador:1998. Monografia apresentada à UNIFACS. 
RIBAS, João Batista Cintra. As pessoas portadoras de deficiência na sociedade brasileira. Brasília: Corde, 1997. 
Educação inclusiva, desenho universal e integração. HYPERLINK http://www.gente www.gente 
especial.com.br/arquitetura.htm. 
SALIMENE, ACM. Sexo: caminho para a reabilitação. São Paulo:Cortez, 1995. 
SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão social: os novos paradigmas para todos os grupos minoritários. 1997. 
Htp://www.entreamigos.com.br.temas. 
SILVEIRA, J.A.M. Estudo da deficiência auditiva em crianças submetidas a exames de potenciais evocados auditivos: 
etiologia, grau da deficiência e precocidade diagnóstica. São Paulo, 1992. 107p. Tese (doutorado) Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo. 
TARICO, M.C. et all, The social and vocational outcome of spinal cor injury patients. In: Paraplegia, the International 
Journal of Spinal Cord, vol 30:3, 1992, 214-219, International Medical Society of Paraplegia. 
TARTARELA. M B et alli. Visão subnormal em crianças. Arquivos brasileiros de oftalmologia. 54 (5). Pg. 221-224. 1991. 
UNICEF. Deficiência Infantil: Sua Prevenção e Reabilitação. Relatório da Reabilitation International, Junta Executiva do 
UNICEF, 1980. 
WHO/PBL 93-27. Management of low vision in children, Bangkok, 1992 
WHO/PBL 97.61. Global Initiative for the Elimination of Avoidable Blindness. Programme for the Prevention of Blindness 
and Deafness. 1997. 
 
23. PORTARIA N° 264, DE 5 DE JUNHO DE 2002, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (DOU 
07.06.2002, Seção 1, p. 95). 
O Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87, parágrafo único, I, da 
Constituição Federal, e o art. 913 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
considerando a importância das Comissões de Conciliação Prévia, de que trata o Título VI-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, introduzido pela Lei n.º 9.958, de 12 de janeiro de 2000, para a modernização das relações de trabalho no país; e 
considerando a necessidade deste Ministério manter atualizado seu banco de informações sobre os sistemas de 
autocomposição de conflitos trabalhistas colocados à disposição da sociedade, resolve: 
Art. 1º Fixar, no âmbito deste Ministério, normas para o acompanhamento e levantamento de dados relacionados ao 
funcionamento das Comissões de Conciliação Prévia, bem como para a fiscalização do trabalho quanto ao FGTS e 
contribuições sociais em decorrência da conciliação. 
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Art. 2º As Delegacias Regionais do Trabalho, ao recepcionar para depósito os acordos e convenções coletivas de trabalho que 
versem sobre Comissão de Conciliação Prévia, apresentarão à Secretaria de Relações do Trabalho - SRT/MTE, dentre outros 
dados julgados necessários pela referida Secretaria, as seguintes informações: 
I - modalidade de Comissão de Conciliação Prévia adotada; 
II - forma de custeio para o funcionamento da Comissão de Conciliação Prévia; 
III - definição das categorias abrangidas pela Comissão de Conciliação Prévia. 
Art. 3º A Secretaria de Relações do Trabalho - SRT/MTE efetuará o tratamento das informações com vistas à produção de 
dados estatísticos, levantamentos e identificação de irregularidades, especialmente nos seguintes aspectos: 
I - descumprimento do prazo para pagamento das verbas rescisórias previsto no art. 477, §6º, da CLT; 
II - atuação da Comissão de Conciliação Prévia fora do âmbito de sua competência, que deve ser restrita aos limites de sua 
representação sindical e da empresa. 
III - prestação de assistência na rescisão do contrato de trabalho, na forma do § 1º do art. 477 da CLT, em Comissão de 
Conciliação Prévia. 
Parágrafo único. A SRT/MTE instituirá formulário padrão, de atualização obrigatória a cada trinta dias, para a coleta dos 
dados históricos. 
Art. 4º A fiscalização do trabalho, em todas as Unidades da Federação, verificará, quando da ação fiscal nas empresas, os 
termos de conciliação firmados, com vistas a identificar o fiel cumprimento das obrigações legais referentes aos 
recolhimentos do FGTS e às contribuições sociais, em especial as previstas na Lei Complementar n.º 110, de 2001, e à 
observância do prazo para pagamento das verbas rescisórias de que trata o § 6º do art. 477 da CLT. 
Art. 5º A cobrança indevida de taxa decorrente de conciliação realizada, bem como qualquer percentual sobre o resultado da 
conciliação e toda prática que demonstre a exorbitância ou irregularidade na atuação das Comissões de Conciliação Prévia 
serão informadas pela fiscalização do trabalho, em relatório circunstanciado, ao Ministério Público do Trabalho. 
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
PAULO JOBIM FILHO 
 
24. PORTARIA Nº 265, DE 6 DE JUNHO DE 2002, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (DOU 
07.06.2002, Seção 1, p. 95). Estabelece normas para a atuação dos Grupos Especiais de Fiscalização Móvel - GEFM e 
dá outras providências. 
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso I do parágrafo 
único do art. 87 da Constituição Federal e de acordo com o disposto no inciso I do art. 14 do Decreto n.º 3.129, de 9 de 
agosto de 1999 e no § 1º do art. 3º, do Regulamento da Inspeção do Trabalho, aprovado pelo Decreto nº 55.841, de 15 de 
março de 1965, resolve: 
Art. 1º Os Grupos Especiais de Fiscalização Móvel - GEFM, compostos por Auditores Fiscais do Trabalho, têm por 
finalidade o combate ao trabalho escravo, forçado e infantil e têm atuação em todo o território nacional. 
Art. 2º A atuação dos GEFM poderá ser desenvolvida em conjunto com representantes do Grupo Executivo de Repressão ao 
Trabalho Forçado - GERTRAF, criado pelo Decreto nº 1.538, de 27 de junho de 1995, e por membros do Ministério Público 
Federal, do Ministério Público do Trabalho e do Departamento de Polícia Federal. 
Art. 3º As ações dos GEFM serão planejadas e coordenadas por: 
I - uma Coordenação Nacional, exercida pelo Secretário de Inspeção do Trabalho; e 
II - seis Coordenações Operacionais. 
Parágrafo Único. Quando necessário garantir a proteção das fontes de informação, a segurança dos integrantes e a sua 
eficácia, a ação fiscal revestir-se-á de caráter sigiloso. 
Art. 4º Compete ao Coordenador Nacional: 
I - em relação às Coordenações Operacionais: 
a) coordenar e supervisionar suas atividades; 
b) fornecer recursos orçamentários, estrutura e apoio técnico; 
c) promover reuniões periódicas. 
II- gerenciar, definir ações e divulgar resultados das atividades desenvolvidas: 
III- planejar ações articuladas com outras entidades; 
IV- designar os Coordenadores Operacionais, os Subcoordenadores e demais integrantes do GEFM. 
V- requisitar, a qualquer momento, os veículos dos órgãos regionais para realização de fiscalização móvel, especialmente 
aqueles adquiridos para esta finalidade. 
Art. 5º Compete às Coordenações Operacionais: 
I- planejar e realizar ações, facultada a articulação com outras entidades; 
II- estruturar e apoiar tecnicamente as equipes de trabalho; 
III- elaborar diagnóstico de sua respectiva região sobre questões relativas às formas degradantes de trabalho, encaminhando 
relatório à Coordenação Nacional, no prazo por ela fixado; 
IV- gerenciar, definir ações e divulgar resultados das atividades desenvolvidas, no âmbito de sua competência; 
V- indicar à Coordenação Nacional, para convocação, Auditores-Fiscais do Trabalho para a execução das ações específicas; 
VI- solicitar recursos à Coordenação Nacional para a execução das ações necessárias; 
VII- promover reuniões periódicas com as equipes e outras entidades; 
VIII- elaborar relatório de cada ação fiscal móvel e enviar à Coordenação Nacional; 
IX- acompanhar a tramitação dos processos de multas originárias da fiscalização móvel; 
Art. 6º Compete aos GEFM: 
I- participar do planejamento, da execução das ações fiscais e das reuniões regionais de avaliação; 
II- atender à convocação da Coordenação Operacional; 
III- exercer a mediação para solução dos conflitos coletivos decorrentes de cada operação; e 
IV- elaborar relatório conjunto sob orientação do Coordenador ou do Subcoordenador Operacional; 
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Art. 7º A Autoridade Regional, da localidade onde estiver ocorrendo a ação fiscal móvel, dispensará ao GEFM o apoio 
necessário ao desenvolvimento de suas tarefas externas e internas. 
Art. 8º Os coordenadores dos GEFM encaminharão ao Coordenador Nacional relatório circunstanciado, acompanhado de 
cópias dos autos de infração e notificações de débito lavrados, de fotografias e respectivos negativos, filmes e outros 
documentos resultantes da ação, no prazo máximo de sete dias úteis contados da conclusão das ações. 
Parágrafo único. Quando houver indício de crime, o Secretário de Inspeção do Trabalho enviará cópia do relatório 
mencionado neste artigo aos seguintes órgãos: 
I - Ministério Público Federal; 
II - Ministério Público do Trabalho; 
III- Departamento de Polícia Federal; 
IV- Delegacia Regional do Trabalho com circunscrição no Estado onde foi realizada a ação fiscal; e 
V- Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, de acordo com o previsto na Portaria nº 101, de 12 de 
janeiro de 1996. 
Art. 9º Considera-se em regime de atividade especial, com obrigatoriedade de preenchimento do Relatório Especial - RE que 
deverá ser encaminhado à SIT: 
I- o Coordenador Operacional, permanentemente; 
II- o Subcoordenador Operacional, no período em que participar das ações do GEFM, substituir ou cumprir tarefas solicitadas 
pelo Coordenador; 
III- os demais integrantes do GEFM, no período necessário à ação do GEFM e às atividades complementares. 
Parágrafo único. No período de atividade especial, o Auditor-Fiscal do Trabalho ficará diretamente subordinado ao 
Coordenador Nacional. 
Art. 10. Os processos decorrentes de autos de infração e de notificação de débito lavrados em ação fiscal móvel terão 
prioridade na tramitação. 
Art. 11. O Secretário de Inspeção do Trabalho expedirá as instruções necessárias ao cumprimento desta Portaria. 
Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 13. Revogam-se a Portaria nº 549, 550, ambas de 14 de junho de 1995, e a Portaria nº 369, de 29 de março de 1996. 
PAULO JOBIM FILHO 
 
25. PORTARIA Nº 266, DE 6 DE JUNHO DE 2002, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (DOU 
07.06.2002, Seção 1, p. 95). Disponibiliza sistema aplicativo de dados para auxiliar o processo de assistência do 
sindicato ao empregado na rescisão do contrato de trabalho, e dá outras providências. 
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 913 da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, tendo em vista o 
disposto no § 1º do art. 477 da CLT, estabelecendo que o pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão do contrato 
de trabalho, firmado por empregado com mais de um ano de serviço, só serão válidos quando feitos com a assistência do 
respectivo sindicato ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho e Emprego, resolve: 
Art. 1º Disponibilizar para a utilização dos Sindicatos de Trabalhadores, a partir de 1º de julho do corrente ano, sistema 
aplicativo desenvolvido pelo Ministério do Trabalho e Emprego para subsidiar o processo de assistência na rescisão do 
contrato de trabalho, firmado por empregado com mais de um ano de serviço, a que se refere o § 1º do art. 477 da CLT. 
Parágrafo único. O sistema denominado "homolognet" poderá ser obtido mediante solicitação dirigida ao Delegado Regional 
do Trabalho. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
PAULO JOBIM FILHO 
 
26. PORTARIA Nº 2.197, DE 7 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 11.06.2002, 1º Caderno, p. 32). 
A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO,  no uso de suas atribuições legais 
e nos termos do artigo 654, § 5º, letra "a", da CLT, com redação dada pela Lei nº 6.090/74, Resolve, REMOVER, a pedido, a 
partir de 07.6.2002, a Dra. LUCIANE CARDOSO, Juíza Titular da Vara do Trabalho de ALEGRETE,  para a 1ª Vara do 
Trabalho de CAXIAS DO SUL, que se encontra vaga em virtude da remoção, a pedido, da  Dra. SONIA MARIA FRAGA 
DA SILVA, conforme Portaria nº 1347/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
27. PORTARIA Nº 2.198, DE 7 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 11.06.2002, 1º Caderno, p. 32). 
A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO,  no uso de suas atribuições legais 
e nos termos do artigo 654, § 5º, letra "a", da CLT, com redação dada pela Lei nº 6.090/74, Resolve, REMOVER, a pedido, a 
partir de 07.6.2002, a Dra. CERES BATISTA DA ROSA PAIVA, Juíza Titular da Vara do Trabalho de URUGUAIANA,  
para a  Vara do Trabalho de VACARIA, que se encontra vaga em virtude da remoção, a pedido, do  Dr. ROSIUL DE 
FREITAS AZAMBUJA, conforme Portaria nº 1347/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-
Presidente. 
 
28. PORTARIA Nº 2.285, DE 10 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 12.06.2002, 1º Caderno, p. 44). 
A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO,  no uso de suas atribuições legais 
e nos termos do artigo 654, § 5º, letra "a", da CLT, com redação dada pela Lei nº 6.090/74, Resolve, REMOVER, a pedido, a 
partir de 10.6.2002, a Dra. MARIA SILVANA ROTTA TEDESCO, Juíza Titular da Vara do Trabalho de SÃO BORJA,  
para a Vara do Trabalho de ERECHIM, que se encontra vaga em virtude da remoção, a pedido, do  Dr. JOSÉ LUIZ DIBE 
VESCOVI, conforme Portaria nº 1942/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
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29. PORTARIA Nº 2.315, DE 12 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 14.06.2002, 1º Caderno, p. 39). 
A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO,  no uso de suas atribuições legais 
e nos termos do artigo 654, § 5º, letra "a", da CLT, com redação dada pela Lei nº 6.090/74, Resolve, REMOVER, a pedido, a 
partir de 12.6.2002, o Dr. CLÁUDIO ROBERTO OST, Juiz Titular da Vara do Trabalho de SANTO ÂNGELO,  para a Vara 
do Trabalho de SANTA ROSA, que se encontra vaga em virtude da remoção, a pedido, do  Dr. CARLOS HENRIQUE 
SELBACH, conforme Portaria nº 1989/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
30. PORTARIA Nº 2.335, DE 13 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 14.06.2002, 1º Caderno, p. 38). 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições, com 
fundamento no inciso XXXV do artigo 39 do Regimento Interno e 
considerando que o Tribunal Superior do Trabalho, no ATO nº 203, de 29 de maio de 2002, disciplinou o horário de 
funcionamento dos serviços daquele Tribunal em horário especial nos dias dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol durante 
a primeira fase da Copa do Mundo de 2002; 
considerando os horários estabelecidos para os jogos da Seleção Brasileira de Futebol nas demais fases da Copa do Mundo de 
2002, em caso de classificação;  
considerando a necessidade de disciplinar o horário de funcionamento das unidades administrativas e judiciárias no âmbito 
do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região,  
RESOLVE: 
Art. 1º Fixar, no dia 17 de junho de 2002, o horário de funcionamento interno e externo das unidades administrativas e 
judiciárias no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região das 12h às 19h, valendo o mesmo horário especial para 
os dias 21 e 26 de junho de 2002, na hipótese de classificação.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA 
Presidente 
 
31. PORTARIA Nº 610, DE 14 DE JUNHO DE 2002, DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL (DOU 18.06.2002, Seção 1, p. 25). 
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 a Emenda Constitucional nº 37, de 12 de junho de 2002, resolve: 
Art. 1º Tornar sem efeito o Anexo III da Portaria MPAS nº 525, de 29 de maio de 2002. 
Art. 2º Republicar o Anexo II da Portaria MPAS nº 525, de 29 de maio de 2002. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
JOSÉ CECHIN 
Anexo II da Portaria MPAS nº 525, de 29 de maio de 2002 
TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR 
AVULSO, A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2002 

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO 
(R$) 

ALÍQUOTA PARA FINS DE 
RECOLHIMENTO AO INSS 

(%) 
até 468,47 7,65 

de 468,48 até 600,00 8,65 
de 600,01 até 780,78 9,00 

de 780,79 até 1.561,56 11,00 
 
32. PORTARIA Nº 12, DE 18 DE JUNHO DE 2002, DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO. Institui o protocolo informatizado na Secretaria da Corregedoria, abolindo o livro 
protocolo manuscrito. 
O JUIZ-CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais 
e regimentais, 
CONSIDERANDO a necessidade de agilizar o serviço de protocolo da Secretaria da Corregedoria, dado o expressivo volume 
de documentos recebidos diariamente; 
CONSIDERANDO a presteza e a segurança que o sistema informatizado possibilita na busca de informações; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Instituir, a partir de 1º de julho de 2002, no âmbito da Secretaria da Corregedoria, o protocolo informatizado, 
abolindo o livro protocolo manuscrito. 
Art. 2º. Os livros até então existentes serão mantidos em arquivo para eventual consulta e os novos registros formarão livro 
de folhas soltas, contendo o movimento diário. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Porto Alegre, 18 de junho de 2002. 
MARIO CHAVES, 
Corregedor Regional. 
 
33. PORTARIA Nº 505, DE 19 DE JUNHO DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (DOU 24.06.2002, Seção 
1, pp. 8-9). 
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O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 
de fevereiro de 1993, e o art. 2º do Decreto nº 4.250, de 27 de maio de 2002, considerando a necessidade de orientar a 
atuação dos órgãos da Advocacia-Geral da União e dos órgãos jurídicos a ela vinculados, nas causas de competência dos 
Juizados Especiais Federais, de que trata a Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, resolve: 
Art. 1º Os órgãos jurídicos das entidades previstas no art. 6º, II, da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, poderão transigir, 
deixar de recorrer, desistir de recursos interpostos ou concordar com a desistência do pedido, no âmbito dos Juizados 
Especiais Federais, nos termos desta Portaria. 
Art. 2º Poderão praticar os atos previstos no art. 1º, os membros das carreiras jurídicas da União, das autarquias e das 
fundações públicas. 
Art. 3º A transação ou a não interposição ou desistência de recurso poderá ocorrer quando: 
I - inexistir qualquer controvérsia quanto ao direito aplicado; 
II - houver reconhecimento de erro administrativo por autoridade competente. 
§ 1º Os valores envolvidos nas conciliações e transações não poderão exceder ao teto previsto no art. 3º da Lei nº 
10.259/2001. 
§ 2º Inclui-se no referido teto a soma de 12 (doze) parcelas vincendas, quando for o caso. 
§ 3º Não será objeto de acordo: 
I - as hipóteses em que se discute penalidade aplicada ao servidor; 
II - os casos de dano moral, salvo se o agente causador do dano for entidade credenciada ou delegada de órgão de 
Administração Pública Federal e assuma, em juízo, a responsabilidade pelo pagamento acordado; 
III - o litígio que estiver fundado exclusivamente em matéria de direito e não houver a esse respeito súmula administrativa, 
parecer aprovado na forma do art. 40 da Lei Complementar 73/93 ou orientação interna adotada pelo Advogado-Geral da 
União; 
IV - na ausência de prévio requerimento administrativo objetivando a concessão de benefícios previdenciários. 
§ 4º Os acordos conterão obrigatoriamente cláusula de renúncia a eventuais direitos decorrentes do mesmo fato ou 
fundamento jurídico que deu origem à ação judicial. 
Art. 4º Os representantes judiciais da União, autarquias e fundações públicas federais, deverão em 03 (três) dias, a contar da 
citação recebida, solicitar aos órgãos da administração pública federal informações e documentos necessários ao deslinde da 
causa fixando o prazo máximo de 10 (dez) dias para resposta. 
§ 1º A resposta deverá vir acompanhada dos documentos necessários à instrução da causa, inclusive planilha de cálculos que 
identifique o valor da pretensão do autor da ação. 
§ 2º Nos processos em que a União figure como ré, tais solicitações deverão ser encaminhadas às Consultorias Jurídicas dos 
Ministérios a que se referirem as causas. 
§ 3º As informações previstas no caput poderão, sempre que possível, ser solicitadas e respondidas por meio eletrônico. 
Art. 5º Os acordos firmados pelos órgãos jurídicos da União, autarquias e fundações públicas deverão ser remetidos à 
Secretaria-Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União. 
Parágrafo Único. A Secretaria-Geral de Contencioso sistematizará e divulgará mensalmente as informações recebidas. 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
GILMAR FERREIRA MENDES 
 
34. PORTARIA Nº 013, DE 21 DE JUNHO DE 2002, DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 24.06.2002, 1º Caderno, pp. 47-8). Uniformiza os procedimentos nas Unidades 
Judiciárias da Região por ocasião do retorno às atividades dos servidores da Justiça do Trabalho em greve. 
O JUIZ VICE-CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no exercício da 
Corregedoria e no uso de suas atribuições legais e regimentais, e 
CONSIDERANDO o retorno às atividades dos servidores da Justiça do Trabalho em greve; 
CONSIDERANDO que a greve afetou, total ou parcialmente, os serviços judiciários em algumas unidades do primeiro grau 
desta Região, e em lapsos temporais diversos; 
CONSIDERANDO o regramento editado por juízos de primeiro grau, a seu prudente critério, mediante portaria, nas 
respectivas áreas de jurisdição, a respeito dos prazos processuais em curso durante a greve, no tocante à suspensão ou 
interrupção; 
CONSIDERANDO a conveniência de uniformizar os procedimentos no retorno à normalidade, em atenção à segurança 
jurídica e aos direitos dos jurisdicionados; 
CONSIDERANDO, ainda, a conveniência de divulgar amplamente à comunidade dos operadores jurídicos a disciplina dada 
aos prazos pelos juízos, nas Varas em que se fez necessária, pelos atos normativos editados e arquivados nesta Corregedoria 
Regional,  
RESOLVE: 
Art. 1º Determinar que, nas unidades judiciárias em que interrompidos ou suspensos os prazos processuais, por ato normativo 
do juízo respectivo, sua devolução - na hipótese de interrupção -, ou o reinício de sua fluência, pelo que sobejar - na hipótese 
de suspensão - , na conformidade das portarias reguladoras, se faça mediante intimação das partes, a ser efetuada pela 
Secretaria da Vara do Trabalho, que também certificará nos autos a ocorrência do movimento e o período abrangido, para 
aquele efeito, com ressalva dos processos em que já praticado o ato processual, ou em que a providência já tenha sido adotada 
pelo juízo. 
Parágrafo único. O previsto no "caput", no que tange à confecção de certidão nos autos, também deverá ser observado pela 
Vara do Trabalho de Esteio, nos processos em que houve a prorrogação dos prazos. 
Art. 2º Divulgar, segundo as portarias arquivadas na Corregedoria Regional, nos termos do Provimento nº 213/01, a situação 
nas 98 Varas do Trabalho da Região:  
a) Varas do Trabalho em que interrompidos os prazos processuais por ato normativo do juízo respectivo: 
2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
7ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
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19ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
27ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
Vara do Trabalho de Bagé 
1ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves 
2ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves 
1ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul 
2ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul 
3ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul 
Vara do Trabalho de Erechim 
Vara do Trabalho de Montenegro e Posto de Taquari 
1ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo 
Vara do Trabalho de Palmeira das Missões 
Vara do Trabalho de Sant'Ana do Livramento 
Vara do Trabalho de São Borja 
b) Varas do Trabalho em que suspensos os prazos processuais por ato normativo do juízo respectivo: 
1ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
5ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
6ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
8ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
10ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
11ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
12ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
14ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
15ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
20ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
21ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
24ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
25ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
28ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
30ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
Vara do Trabalho de Alvorada 
Vara do Trabalho de Cachoeira do Sul 
3ª Vara do Trabalho de Canoas 
Vara do Trabalho de Cruz Alta 
Vara do Trabalho de Farroupilha 
Vara do Trabalho de Ijuí 
Vara do Trabalho de Lajeado 
Vara do Trabalho de Osório e Posto de Capão da Canoa 
1ª Vara do Trabalho de Pelotas 
2ª Vara do Trabalho de Pelotas 
3ª Vara do Trabalho de Pelotas 
1ª Vara do Trabalho de Rio Grande 
2ª Vara do Trabalho de Rio Grande 
1ª Vara do Trabalho de Santa Maria 
2ª Vara do Trabalho de Santa Maria 
Vara do Trabalho de Santa Rosa 
Vara do Trabalho de Santiago 
Vara do Trabalho de Santo Ângelo 
Vara do Trabalho de São Jerônimo 
Vara do Trabalho de Vacaria e Posto de Lagoa Vermelha 
Posto de Nova Prata 
c) Vara do Trabalho em que prorrogados os prazos processuais por ato normativo do juízo respectivo: 
Vara do Trabalho de Esteio: Prorroga os prazos iniciados ou findados nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2002 para o dia 
20.05.2002 
d) Varas do Trabalho em que não interrompidos nem suspensos os prazos processuais por ato normativo do juízo respectivo: 
3ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
17ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
18ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
26ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
Vara do Trabalho de Alegrete 
Vara do Trabalho de Arroio Grande 
Vara do Trabalho de Cachoeirinha 
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Vara do Trabalho de Camaquã 
1ª Vara do Trabalho de Canoas 
2ª Vara do Trabalho de Canoas 
Vara do Trabalho de Carazinho 
Vara do Trabalho de Estância Velha 
Vara do Trabalho de Frederico Westphalen 
Vara do Trabalho de Gramado 
Vara do Trabalho de Gravataí 
Vara do Trabalho de Guaíba 
2ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo 
3ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo 
4ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo 
5ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo 
1ª Vara do Trabalho de Passo Fundo 
2ª Vara do Trabalho de Passo Fundo 
Vara do Trabalho de Rosário do Sul 
1ª Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul 
2ª Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul 
Vara do Trabalho de São Gabriel 
1ª Vara do Trabalho de São Leopoldo 
2ª Vara do Trabalho de São Leopoldo 
3ª Vara do Trabalho de São Leopoldo 
1ª Vara do Trabalho de Sapiranga 
2ª Vara do Trabalho de Sapiranga 
3ª Vara do Trabalho de Sapiranga 
Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul 
1ª Vara do Trabalho de Taquara 
2ª Vara do Trabalho de Taquara 
Vara do Trabalho de Três Passos 
Vara do Trabalho de Triunfo 
Vara do Trabalho de Uruguaiana 
Vara do Trabalho de Viamão 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Porto Alegre, 21 de junho de 2002. 
PEDRO LUIZ SERAFINI 
Juiz Vice-Corregedor Regional, 
no exercício da Corregedoria. 
 
35. PORTARIAS DE 24 DE JUNHO DE 2002, DA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NO RIO GRANDE 
DO SUL (DOU 26.06.2002, Seção 1, p. 100). 
Nº 31 - O Delegado Regional do Trabalho no Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista 
a delegação de competência contida na Portaria Ministerial n.º 3.116 publicado no D.O.U. de 05.04.1989, e considerando o 
que consta no processo 46218.001457/2002-67 resolve: 
Artigo 1º: Conceder autorização à empresa., Souza Cruz S. A. situada a Rodovia BR 471, Km 46,5, Capão da Cruz, em Santa 
Cruz do Sul, para reduzir o intervalo para repouso e alimentação para 45 minutos para o(s) empregado (s), dos setores da 
Área Industrial, Contabilidade e Finanças, Administração e Exportação, nos termos do parágrafo 3º (terceiro) do artigo 71 da 
CLT, observando-se as regras gerais a respeito estipuladas pela Portaria Ministerial 3.116. 
Artigo 2º A presente autorização é concedida pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar de 02.04.2002 renovável por igual 
período, devendo o respectivo pedido de renovação ser formulado 03 (três) meses antes do término, observado o parágrafo 
único de artigo 4º da Portaria Ministerial n.º 3.116/89. 
Nº 32 - O Delegado Regional do Trabalho no Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista 
a delegação de competência contida na Portaria Ministerial n.º 3.116 publicado no D.O.U. de 05.04.1989, e considerando o 
que consta no processo 46218.014978/2001-01 resolve: 
Artigo 1º: Conceder autorização à empresa., Doormann S.A. situada a Av. Tancredo Neves, 550, Distrito Industrial, em 
Cachoeirinha, para reduzir o intervalo para repouso e alimentação para 30 minutos para o(s) empregado (s), dos setores de 
Sopro, Injeção, Serigrafia, Controle Qualidade, Preparação de Máquinas, Manutenção e Ferramentaria, nos termos do 
parágrafo 3º (terceiro) do artigo 71 da CLT, observando-se as regras gerais a respeito estipuladas pela Portaria Ministerial 
3.116. 
Artigo 2º A presente autorização é concedida pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar de 02.04.2002 renovável por igual 
período, devendo o respectivo pedido de renovação ser formulado 03 (três) meses antes do término, observado o parágrafo 
único de artigo 4º da Portaria Ministerial n.º 3.116/89. 
DARCI DE ÁVILA FERREIRA 
 
36. PORTARIA Nº 302, DE 26 DE JUNHO DE 2002, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (DOU 
27.06.2002). 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 
 

INSTRUÇÕES NORMATIVAS  

 
37. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 74, DE 11 DE JUNHO DE 2002, DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL (DOU 12.06.2002, Seção 1, p. 36). 
ASSUNTO: Dispõe sobre a redução de honorários advocatícios de créditos inscritos em Dívida Ativa. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Medida Provisória nº 2.187-13, de 24/08/2001. 
A DIRETORIA COLEGIADA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, no uso da competência que 
lhe confere o inciso II, artigo 11 do anexo I do Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 3.838, de 06 de junho de 2001, 
CONSIDERANDO a necessidade de implementar medidas que incentivem e facilitem o pagamento dos créditos inscritos em 
Dívida Ativa; e 
CONSIDERANDO a necessidade de uniformização dos critérios para a redução de honorários advocatícios quando do 
pagamento a vista do montante total ou parcial do crédito inscrito em Dívida Ativa, resolve: 
Artigo 1º - Para pagamento a vista de créditos previdenciários inscritos em Dívida Ativa ajuizados e desde que requerido pelo 
contribuinte, 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); 
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); 
VI - 0,5% (meio por cento), quando o total da dívida for superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 
Parágrafo único. Poderão ser objeto de redução dos honorários advocatícios, aplicando-se os critérios deste artigo, os créditos 
referentes a grupo ou segmento econômico, devendo, neste caso, ser formulado um único pedido. 
Artigo 2º - Os critérios definidos nesta Instrução Normativa aplicam-se ao pagamento total ou parcial da dívida. 
Artigo 3º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário, em 
especial a Instrução Normativa nº 58, de 10 de outubro de 2001. 
JUDITH IZABEL IZÉ VAZ 
Diretora-Presidente 
VALDIR MOYSÉS SIMÃO 
Diretor de Arrecadação 
MARCOS MAIA JÚNIOR 
Procurador-Geral 
ROBERTO LUIZ LOPES 
Diretor de Orçamento, Finanças e Logística 
BENEDITO ADALBERTO BRUNCA 
Diretor de Benefícios 
SÉRGIO AUGUSTO CORRÊA DE FARIA 
Diretor de Recursos Humanos 
 
38. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 21 DE JUNHO DE 2002, DA SECRETARIA DE RELAÇÕES DO 
TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (DOU 28.06.2002, Seção 1, pp. 151-2). Estabelece 
procedimentos para assistência ao empregado na rescisão de contrato de trabalho, no âmbito do Ministério do 
Trabalho e Emprego. 
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 765, de 11 de outubro de 2000; e 
CONSIDERANDO que o pedido de demissão ou o recibo de quitação do contrato de trabalho, firmado por empregado com 
mais de 1 (um) ano de serviço, só será válido quando feito com a assistência do respectivo sindicato ou das autoridades 
mencionadas no art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT; e 
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CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar e atualizar procedimentos na prestação da assistência à rescisão contratual, 
em face das alterações legislativas e ratificações de Convenções Internacionais, resolve: 
Capítulo I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1º A assistência ao empregado na rescisão de contrato de trabalho, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, será 
prestada nos termos desta Instrução Normativa. 
Parágrafo único. A assistência é devida na rescisão do contrato de trabalho firmado há mais de 1 (um) ano, e consiste em 
orientar e esclarecer empregado e empregador sobre o cumprimento da lei, assim como zelar pelo efetivo pagamento das 
parcelas devidas. 
Art. 2º É vedada a cobrança de qualquer taxa ou encargo pela prestação da assistência na rescisão contratual. 
Art. 3º Não é devida a assistência à rescisão de contrato de trabalho em que figurem a União, os estados, os municípios, suas 
autarquias e fundações de direito público que não explorem atividade econômica, bem como empregador doméstico, ainda 
que optante do FGTS. 
Art. 4º É devida a assistência na rescisão contratual decorrente de aposentadoria por tempo de serviço ou de morte do 
empregado, hipótese em que será realizada por intermédio de seus beneficiários, habilitados perante o órgão previdenciário 
ou reconhecidos judicialmente. 
Capítulo II 
DA COMPETÊNCIA 
Art. 5º São competentes para prestar a assistência ao empregado na rescisão do contrato de trabalho: 
I - o sindicato profissional da categoria; e 
II - a autoridade local do Ministério do Trabalho e Emprego. 
§ 1º Em caso de categoria inorganizada em sindicato, a assistência será prestada pela federação respectiva. 
§ 2º Na falta das entidades sindicais ou da autoridade prevista no inciso II, são competentes: 
I - o representante do Ministério Público ou, onde houver, o Defensor Público; e 
II - o Juiz de Paz, na falta ou impedimento das autoridades referidas na alínea anterior. 
Art. 6º A assistência será prestada, preferencialmente, pela entidade sindical, reservando-se aos órgãos locais do Ministério 
do Trabalho e Emprego o atendimento aos trabalhadores nos seguintes casos: 
I - categoria que não tenha representação sindical na localidade; 
II - recusa do sindicato na prestação da assistência; e 
III - cobrança indevida pelo sindicato para a prestação da assistência. 
§ 1º Inexistindo declaração escrita pelo sindicato do motivo da recusa, caberá ao empregador ou seu representante legal, no 
ato da assistência, consignar a observância da preferência prevista no caput e os motivos da oposição da entidade sindical, no 
verso das 4 (quatro) vias do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. 
§ 2º Constatada a ocorrência da hipótese prevista no inciso III, deverá ser comunicada à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 
Art. 7º No pedido de demissão de empregado estável, nos termos do art. 500 da CLT, e no pedido de demissão de empregado 
amparado por garantia provisória de emprego, a assistência somente poderá ser prestada pelo sindicato profissional ou 
federação respectiva e, na sua falta, pela autoridade do Ministério do Trabalho e Emprego ou da Justiça do Trabalho. 
Art. 8º O Auditor-Fiscal do Trabalho é a autoridade competente do Ministério do Trabalho e Emprego para a prestação da 
assistência gratuita. 
Parágrafo único. É facultado ao Delegado Regional do Trabalho, mediante ato próprio, e atendendo às peculiaridades 
regionais, autorizar a prestação da assistência por servidor não-integrante da carreira de Auditoria-Fiscal do Trabalho. 
Art. 9º No âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, o empregado poderá, excepcionalmente, ser assistido em 
circunscrição diversa do local da prestação dos serviços ou da celebração do contrato de trabalho. 
Capítulo III 
DAS PARTES 
Art. 10. O ato de assistência à rescisão contratual somente será praticado na presença do empregado e do empregador. 
§ 1º Tratando-se de empregado adolescente, também será obrigatória a presença e a assinatura de seu representante legal, que 
comprovará esta qualidade. 
§ 2º O empregador poderá ser representado por preposto, assim designado em carta de preposição na qual haja referência à 
rescisão a ser homologada. 
§ 3º O empregado poderá ser representado, excepcionalmente, por procurador legalmente constituído, com poderes expressos 
para receber e dar quitação. 
§ 4º No caso de empregado analfabeto, a procuração será pública. 
Capítulo IV 
DOS PRAZOS 
Art. 11. Ressalvada disposição mais favorável prevista em convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa, 
a formalização da rescisão assistida não poderá exceder: 
I - o primeiro dia útil imediato ao término do contrato, quando o aviso prévio for trabalhado; ou 
II - o décimo dia, subseqüente à data da comunicação da demissão, no caso de ausência de aviso prévio, indenização deste ou 
dispensa do seu cumprimento. 
§ 1º Os prazos são computados em dias corridos, excluindose o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. 
§ 2º Se o dia do vencimento recair em sábado, domingo ou feriado, o termo final será antecipado para o dia útil 
imediatamente anterior. 
§ 3º A inobservância dos prazos previstos neste artigo sujeitará o empregador à autuação administrativa e ao pagamento, em 
favor do empregado, do valor equivalente ao seu salário, corrigido monetariamente, salvo quando, comprovadamente, o 
trabalhador tiver dado causa à mora. 
§ 4º O pagamento das verbas rescisórias em valores inferiores aos previstos na legislação ou nos instrumentos coletivos 
constitui mora do empregador, salvo se houver quitação das diferenças no prazo legal. 
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§ 5º O pagamento complementar de valores rescisórios, quando decorrente de reajuste coletivo de salários (data-base) 
determinado no curso do aviso prévio, ainda que indenizado, não configura mora do empregador, nos termos do art. 487, § 
6º, da CLT. 
Capítulo V 
DOS DOCUMENTOS 
Art. 12. Os documentos necessários à assistência à rescisão contratual são: 
I - Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - TRCT, em 4 (quatro) vias; 
II - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, com as anotações atualizadas; 
III - comprovante do aviso prévio ou do pedido de demissão; 
IV - cópia da convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa aplicáveis; 
V - extrato analítico atualizado da conta vinculada do empregado no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e guias 
de recolhimento dos meses que não constem no extrato; 
VI - guia de recolhimento rescisório do FGTS e da Contribuição Social, nas hipóteses do art. 18 da Lei nº 8.036, de 11 de 
maio de 1990, e do art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001; 
VII - Comunicação da Dispensa - CD e Requerimento do Seguro Desemprego, para fins de habilitação, quando devido; 
VIII - Atestado de Saúde Ocupacional Demissional, ou Periódico, quando no prazo de validade, atendidas as formalidades 
especificadas na Norma Regulamentadora no 5, aprovada pela Portaria no 3.214, de 8 de junho de 1978, e alterações; 
IX - ato constitutivo do empregador com alterações ou documento de representação; 
X - demonstrativo de parcelas variáveis consideradas para fins de cálculo dos valores devidos na rescisão contratual; e 
XI - prova bancária de quitação, quando for o caso. 
§ 1º No demonstrativo de médias de horas extras habituais, será computado o reflexo no descanso semanal remunerado, 
conforme disposto nas alíneas "a" e "b" do art. 7º da Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949. 
§ 2º Quando a rescisão decorrer de adesão a Plano de Demissão Voluntária ou quando se tratar de empregado aposentado, é 
dispensada a apresentação de CD ou Requerimento de Seguro-Desemprego. 
Capítulo VI 
DOS IMPEDIMENTOS 
Art. 13. Por ocasião da assistência, serão verificadas as seguintes circunstâncias impeditivas da rescisão contratual arbitrária 
ou sem justa causa: 
I - gravidez da empregada, desde a sua confirmação até 5 (cinco) meses após o parto; 
II - candidatura do empregado para o cargo de direção de Comissões Internas de Prevenção de Acidentes - CIPA, desde o 
registro da candidatura e, se eleito, ainda que suplente, até 1 (um) ano após o final do mandato; 
III - candidatura do empregado sindicalizado a cargo de direção ou representação sindical, desde o registro da candidatura e, 
se eleito, ainda que suplente, até 1 (um) ano após o final do mandato; 
IV - garantia de emprego dos representantes dos empregados-membros, titulares ou suplentes, de Comissão de Conciliação 
Prévia - CCP, instituída no âmbito da empresa, até 1 (um) ano após o final do mandato; 
V - demais garantias de emprego decorrentes de lei, convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; e 
VI - suspensão contratual. 
Art. 14. É vedada a homologação de rescisão contratual que vise, tão-somente, ao saque de FGTS e a habilitação ao Seguro-
Desemprego, quando não houver o pagamento das verbas rescisórias devidas. 
Capítulo VII 
DAS VERBAS RESCISÓRIAS 
Art. 15. O assistente examinará os documentos apresentados e observará a correção dos valores lançados no TRCT 
correspondentes às seguintes parcelas: 
I - saldo salarial relativo aos dias trabalhados e não pagos, inclusive as horas extras e outros adicionais; 
II - aviso prévio, quando indenizado; 
III - férias vencidas e proporcionais, acrescidas de 1/3 (um terço); 
IV - décimo terceiro salário; 
V - demais vantagens ou benefícios concedidos por cláusula do contrato, regulamento interno, convenção ou acordo coletivo 
de trabalho ou sentença normativa, nos limites e condições estipulados; 
VI - indenização referente ao período anterior ao regime do FGTS, em conformidade com as hipóteses previstas nos arts. 478 
e 498 da CLT, bem como no art. 51 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; e 
VII - demais parcelas indenizatórias devidas. 
§ 1º Não se aplica o disposto nos incisos II, IV, VI e VII à rescisão de empregado dispensado por justa causa. 
§ 2º Os descontos obedecerão aos dispositivos legais e convencionais. 
Art. 16. O assistente verificará também o efetivo recolhimento dos valores a título de: 
I - FGTS e Contribuição Social devidos na vigência do contrato de trabalho; e 
II - quando for o caso, indenização do FGTS, na alíquota de 40% (quarenta por cento), e da Contribuição Social, na alíquota 
de 10% (dez por cento), incidentes sobre o montante de todos os depósitos de FGTS devidos na vigência do contrato de 
trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros remuneratórios, não se deduzindo, para o cálculo, 
saques ocorridos. 
Seção I 
Do Aviso Prévio 
Art. 17. O aviso prévio, inclusive quando indenizado, integra o tempo de serviço para todos os efeitos legais. 
Parágrafo único. Se o cômputo do aviso prévio indenizado resultar em mais de 1 (um) ano de serviço do empregado, é devida 
a assistência à rescisão. 
Art. 18. O prazo de 30 (trinta) dias, correspondente ao aviso prévio, conta-se a partir do dia útil seguinte ao da comunicação, 
que deverá ser formalizada por escrito. 
Parágrafo único. A contagem do prazo do aviso prévio dado na sexta-feira se inicia no sábado compensado. 
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Art. 19. Havendo cumprimento parcial de aviso prévio, o prazo para pagamento das verbas rescisórias ao empregado será de 
10 (dez) dias contados a partir da dispensa do cumprimento, desde que não ocorra primeiro o termo final do aviso prévio. 
Art. 20. O aviso prévio indenizado deverá constar nas anotações gerais da CTPS e a data da saída será a do último dia 
trabalhado. 
Art. 21. O denominado "aviso prévio cumprido em casa" equipara-se ao aviso prévio indenizado. 
Art. 22. O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado, e o pedido de dispensa de seu cumprimento não exime o 
empregador de pagar o valor respectivo, salvo comprovação de haver o trabalhador obtido novo emprego. 
Art. 23. Na falta do aviso prévio por parte do empregador, o empregado terá direito ao salário correspondente ao prazo do 
aviso, que será, no mínimo, de 30 (trinta) dias. 
Art. 24. A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar o salário correspondente ao 
prazo respectivo. 
Art. 25. É inválida a concessão do aviso prévio na fluência de garantia de emprego ou férias. 
Art. 26. Ao empregado despedido arbitrariamente ou sem justa causa, é facultado, durante o aviso prévio, optar entre reduzir 
a jornada diária em 2 (duas) horas ou faltar 7 (sete) dias corridos, sem prejuízo do salário. 
Parágrafo único. Se a opção for faltar 7 (sete) dias corridos, a data de saída será a do termo final do aviso prévio. 
Art. 27. Nos contratos por prazo indeterminado, desde que integralmente cumprida a jornada de trabalho na semana, e 
dispensado o trabalhador sem justa causa, é devido o descanso semanal remunerado quando: 
I - o descanso for aos domingos, e o prazo do aviso prévio terminar no sábado, ou na sexta-feira, se o sábado for 
compensado; e 
II - existir escala de revezamento, e o prazo do aviso prévio se encerrar no dia anterior ao descanso previsto. 
Parágrafo único. No TRCT, esses pagamentos serão consignados como "domingo indenizado" ou "descanso indenizado" e os 
respectivos valores não integram a base de cálculo do FGTS. 
Seção II 
Das Férias 
Art. 28. O pagamento das férias simples, em dobro ou proporcionais, será calculado na forma dos arts. 130 e 130A da CLT, 
salvo disposição mais benéfica prevista em regulamento, convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. 
§ 1º O pagamento das férias simples, em dobro ou proporcionais, será acrescido de, pelo menos, 1/3 (um terço) a mais do que 
o salário normal. 
§ 2º O valor das férias proporcionais será calculado na proporção de 1/12 (um doze) avos por mês ou fração igual ou superior 
a 15 (quinze) dias de trabalho, observadas as faltas injustificadas no período aquisitivo. 
Art. 29. Quando o salário for pago por hora ou tarefa, as férias indenizadas serão calculadas com base na média do período 
aquisitivo, aplicando-se o salário devido na data da rescisão. 
Art. 30. A média das parcelas variáveis incidentes sobre as férias será calculada com base no período aquisitivo, salvo norma 
mais favorável, aplicando-se o valor do salário devido na data da rescisão. 
Art. 31. Quando o salário for pago por percentagem, comissão ou viagem, para o cálculo das férias indenizadas, será apurada 
a média dos salários recebidos nos 12 (doze) meses que precederem o seu pagamento na rescisão contratual, salvo norma 
mais favorável. 
Seção III 
Do Décimo Terceiro Salário 
Art. 32. O pagamento do décimo terceiro salário corresponde a 1/12 (um doze) avos da remuneração devida em dezembro ou 
no mês da rescisão, por mês de serviço. 
§ 1º A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será havida como mês integral. 
§ 2º É devido o décimo terceiro salário na rescisão contratual por iniciativa do empregado. 
Art. 33. Para o empregado que recebe salário variável, a qualquer título, o décimo terceiro salário será calculado com base na 
média dos meses trabalhados no ano. 
Seção IV 
Das Parcelas Indenizatórias 
Art. 34. Nos contratos a prazo determinado previstos na CLT, o empregador que dispensar o empregado sem justa causa será 
obrigado a pagar-lhe, a título indenizatório, e por metade, a remuneração a que teria direito até o término do contrato, nos 
termos do art. 479 da CLT. 
§ 1º Nos contratos referidos no caput, havendo cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada, desde que 
executada, caberá o pagamento do aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias. 
§ 2º É devido o recolhimento da multa de 40% (quarenta por cento) sobre os depósitos do FGTS, nos termos do art. 14 do 
Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, sem prejuízo da indenização prevista no caput, na rescisão antecipada do 
contrato a prazo determinado, realizada sem justa causa por iniciativa do empregador e independentemente da existência da 
cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada. 
Art. 35. Na rescisão sem justa causa, ocorrida no período de 30 (trinta) dias que antecede a data-base, é devido o pagamento 
de indenização adicional equivalente a um salário mensal do empregado, nos termos do art. 9º da Lei no 7.238, de 29 de 
outubro de 1984. 
Parágrafo único. Considera-se salário mensal o devido à data da comunicação da dispensa do empregado, acrescido dos 
adicionais legais ou convencionais, não se computando o décimo terceiro salário. 
Capítulo VIII 
DO PAGAMENTO 
Art. 36. O pagamento das verbas salariais e indenizatórias constantes do TRCT será efetuado no ato da assistência, em moeda 
corrente ou em cheque visado. 
§ 1º É facultada a comprovação do pagamento por meio de transferência eletrônica disponível, depósito bancário em conta 
corrente do empregado, ordem bancária de pagamento ou ordem bancária de crédito, desde que o estabelecimento bancário 
esteja situado na mesma cidade do local de trabalho, o trabalhador tenha sido informado do fato e os valores tenham sido 
efetivamente disponibilizados para saque nos prazos do § 6º do art. 477 da CLT. 
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§ 2º Na assistência à rescisão contratual de empregado adolescente ou analfabeto, ou na realizada pelo Grupo Móvel de 
Fiscalização, instituído pela Portaria MTb nº 550, de 14 de junho de 1995, o pagamento das verbas rescisórias somente será 
realizado em dinheiro. 
Capítulo IX 
DOS PROCEDIMENTOS 
Art. 37. No ato da assistência, deverá ser examinada: 
I - a regularidade da representação das partes; 
II - a existência de causas impeditivas à rescisão; 
III - a observância dos prazos legais; 
IV - a regularidade dos documentos apresentados; e 
V - a correção das parcelas e valores lançados no TRCT e o respectivo pagamento. 
Art. 38. Se for constatado, no ato da assistência, impedimento legal para a rescisão, insuficiência documental, incorreção ou 
omissão de parcela devida, o assistente tentará solucionar a falta ou a controvérsia, orientando e esclarecendo as partes. 
Parágrafo único. Não sanadas as incorreções constatadas quanto aos prazos, valores e formas de pagamentos ou 
recolhimentos devidos, serão adotadas as seguintes providências: 
I - comunicação do fato ao setor de Fiscalização do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego; e 
II - lavratura do respectivo auto de infração, sem prejuízo do inciso I, se o assistente for Auditor-Fiscal do Trabalho. 
Art. 39. Apresentados todos os documentos referidos no art. 12, o assistente não poderá deixar de homologar a rescisão 
quando o empregado com ela concordar. 
Art. 40. O assistente esclarecerá as partes que: 
I - a homologação de rescisão por justa causa não implica a concordância do trabalhador com os motivos ensejadores da 
dispensa; e 
II - a quitação do empregado na rescisão contratual refere-se tão-somente ao exato valor de cada verba especificada no 
TRCT. 
Art. 41. O assistente especificará no verso das 4 (quatro) vias do TRCT: 
I - a discordância do empregado em formalizar a homologação; 
II - parcelas e complementos não-constantes no TRCT e quitados no ato da assistência, com os respectivos valores; 
III - matéria não solucionada nos termos desta Instrução, assim como a expressa concordância do trabalhador em formalizar a 
homologação; 
IV - o número do auto de infração e o dispositivo legal infringido, na hipótese do inciso II do parágrafo único do art. 38; e 
V - quaisquer fatos relevantes para assegurar direitos e prevenir responsabilidades. 
Art. 42. Homologada a rescisão contratual e assinadas pelas partes, as vias do TRCT terão a seguinte destinação: 
I - as 3 (três) primeiras vias para o empregado, sendo uma para sua documentação pessoal e as outras 2 (duas) para 
movimentação do FGTS; e 
II - a quarta via para o empregador, para arquivo. 
Capítulo X 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 43. As disposições constantes desta Instrução Normativa são aplicáveis às microempresas e empresas de pequeno porte, 
no que couber. 
Art. 44. As dúvidas e omissões na aplicação desta Instrução Normativa serão submetidas à Secretaria de Relações do 
Trabalho. 
Art. 45. Esta Instrução Normativa entrará em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação, revogando a Instrução 
Normativa nº 2, de 12 de março de 1992, e demais disposições em contrário. 
MARIA LÚCIA DI IORIO PEREIRA 
 

RESOLUÇÕES  

 
39. RESOLUÇÃO Nº 004/2002, DE 23 DE MAIO DE 2002, DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO (DJU 10.06.2002, Seção 1, p. 400). 
CERTIFICO E DOU FÉ que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em Sessão Ordinária hoje realizada, sob a 
Presidência do Ex.mo Ministro Francisco Fausto, Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, presentes os 
Ex.mos Ministros Vantuil Abdala, Vice-Presidente, Ronaldo Lopes Leal, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Rider 
Nogueira de Brito, José Luciano de Castilho Pereira, Milton de Moura França, os Excelentíssimos Juízes Francisco Antônio 
de Oliveira, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, André Luiz Moraes de Oliveira, Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, Francisco de Assis Carvalho e Silva, Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho da 13ª Região, RESOLVEU recomendar aos Tribunais Regionais do Trabalho que observem rigorosamente a 
vedação contida nos incisos V e VI do art. 167 da Constituição Federal e se abstenham de promover descentralizações de 
créditos orçamentários não amparadas nas hipóteses do Decreto nº 825/93, conforme disposto na Decisão nº 471/2002 - TCU 
- Plenário, de 8/5/2002, publicada no DOU de 20/5/2002. 
Sala de Sessões, 23 de maio de 2002 
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
 
40. RESOLUÇÃO Nº 005/2002, DE 23 DE MAIO DE 2002, DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO (DJU 10.06.2002, Seção 1, p. 400). 
CERTIFICO E DOU FÉ que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em Sessão Ordinária hoje realizada, sob a 
Presidência do Ex.mo Ministro Francisco Fausto, Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, presentes os 
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Ex.mos Ministros Vantuil Abdala, Vice-Presidente, Ronaldo Lopes Leal, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Rider 
Nogueira de Brito, José Luciano de Castilho Pereira, Milton de Moura França, os Excelentíssimos Juízes Francisco Antônio 
de Oliveira, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, André Luiz Moraes de Oliveira, Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, Francisco de Assis Carvalho e Silva, Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho da 13ª Região, RESOLVEU, por maioria, recomendar às Cortes regionais que considerem como de pequeno valor 
os pagamentos devidos pela União, suas autarquias e fundações públicas federais, cujo valor individual não ultrapasse 
sessenta salários mínimos, até que seja aprovada medida legislativa que regulamente a matéria. 
Sala de Sessões, 23 de maio de 2002 
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
 
41. RESOLUÇÃO Nº 388, DE 27 DE MAIO DE 2002, DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA 
DO TEMPO DE SERVIÇO (DOU 04.06.2002, Seção 1, p. 56). Critérios para reposição de valores ao FGTS, pelos 
bancos arrecadadores e pagadores de valores do FGTS, empregadores e agentes financeiros. 
O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS, na forma do inciso II do 
art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e do art. 64, inciso III do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo 
Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990; e Considerando a necessidade de ratificar os procedimentos adotados pelo 
Agente Operador do FGTS, no que se refere à reposição de valores devidos ao Fundo; e Considerando, ainda, que as 
ocorrências aqui tratadas não são contumazes e originam-se de atos não intencionais, resolve: 
1 Determinar que toda e qualquer reposição de valores ao FGTS, relativa à contas vinculadas, seja efetuada pelo valor 
nominal, acrescido de atualização monetária, calculada com base no índice de atualização das contas vinculadas do FGTS e 
de juros efetivos de 6% ao ano, apurados da data do evento até a data da efetiva devolução dos valores ao FGTS. 
2 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
PAULO JOBIM FILHO 
Ministro de Estado do Trabalho e Emprego 
Presidente do Conselho Curador do FGTS 
 
42. RESOLUÇÃO Nº 392, DE 6 DE JUNHO DE 2002, DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA 
DO TEMPO DE SERVIÇO (DOU 10.06.2002, Seção 1, p. 96). Altera a Resolução n.º 289, de 30 de junho de 1998, e dá 
outras providências. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, no uso 
da atribuição que lhe confere o art. 4º, inciso VII, do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 320, de 31 de agosto de 
1999, tendo em vista a competência prevista no art. 24 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990; e 
Considerando a definição das diretrizes de aplicação introduzidas pelo Programa de Subsídios à Habitação de Interesse Social 
- PSH e a necessidade de adequar os dispositivos da Resolução n.º 289 a essas novas medidas governamentais, para garantir a 
normalidade do fluxo de contratações das operações de crédito; e 
Considerando a necessidade de melhorar a rentabilidade do Fundo, resolve, ad referendum do Conselho: 
1 Alterar o item 5 da Resolução nº 289/98, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
"5 DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO, POR ÁREA DE APLICAÇÃO E UNIDADE DA 
FEDERAÇÃO 
Em nível nacional, os recursos serão distribuídos por área de aplicação, conforme segue: 
 ÁREA DE APLICAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS (%) 
 HABITAÇÃO POPULAR  60% 
 SANEAMENTO BÁSICO/INFRA-ESTRUTURA URBANA  30% 
 OPERAÇÕES ESPECIAIS 10% 
2 Alterar o subitem 5.1 da Resolução nº 289/98, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
"5.1 No âmbito das Unidades da Federação - UF, a distribuição de recursos das áreas de Habitação Popular e Saneamento 
Básico e Infra-estrutura Urbana observarão variáveis técnicas relacionadas, em cada UF, às respectivas arrecadação bruta das 
contas vinculadas do FGTS, população urbana, demanda habitacional e déficit de serviços de água e esgoto, as quais 
receberão ponderações específicas, conforme quadro abaixo:" 
3 Alterar o subitem 5.2 da Resolução nº 289/98, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
"5.2 O quadro de distribuição de recursos para contratação das áreas de Habitação Popular e de Saneamento Básico e Infra-
estrutura Urbana, por Unidade da Federação, constitui o Anexo desta Resolução." 
4 Alterar o item 7 e seus subitens, da Resolução no 289/98, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
"7 DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO 
Ficam definidos os seguintes limites para operações de crédito com recursos do FGTS na área de Habitação Popular: 
a) de financiamento e de repasse por unidade: até R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais); 
b) de renda familiar bruta: até R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
7.1 Ficam admitidos, nos programas Carta de Crédito Associativo, Apoio à Produção e Carta de Crédito Individual, para 
construção, aquisição de terreno e construção e aquisição de unidade nova, entendida como o imóvel pronto com até 180 dias 
de habite-se ou com prazo superior a 180 dias desde que não tenha sido habitado ou alienado, os limites na forma que se 
segue: 
a) de financiamento e de repasse por unidade: até R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais); 
b) de renda familiar bruta: até R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinqüenta reais). 
7.1.1 Serão definidos critérios, pelo Gestor da Aplicação, para a implementação dos limites, os quais levarão em 
consideração as características da demanda por região e o volume global de operações contratadas. 
7.2 ................. 
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7.2.1 Os remanejamentos de que trata este subitem terão privilégio sobre os remanejamentos mencionados no subitem 5.2.1, 
observada a manutenção dos recursos de que trata o subitem 7.4, que serão objeto de transferência apenas quando estiverem 
esgotados os recursos dos outros programas e áreas de aplicação. 
7.2.2 No caso de remanejamentos da área de Operações Especiais, os valores deverão ser considerados como da área de 
Saneamento e Infra-estrutura Urbana. 
7.3 Para fins de melhoria da rentabilidade do Fundo, serão admitidas Operações Especiais nas áreas de Habitação, 
Saneamento e Infra-estrutura, desde que os respectivos programas venham a ser aprovados pelo Conselho Curador do FGTS. 
7.3.1 Fica destinado às operações especiais da área de habitação o equivalente a 70% dos recursos consignados à área de 
Operações Especiais. 
7.3.2 As Operações Especiais na área de Habitação ficam admitidas nos Programas Carta de Crédito Associativo, Apoio à 
Produção e Carta de Crédito Individual, para construção, aquisição de terreno e construção, bem como para aquisição de 
unidade nova, entendida como o imóvel pronto com até 180 dias de habite-se ou com prazo superior a 180 dias desde que não 
tenha sido habitado ou alienado, observando-se os seguintes limites: 
a) de financiamento e de repasse por unidade: até R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais); 
b) de avaliação: até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 
c) de renda familiar bruta: até R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). 
7.4 O Agente Operador deverá orientar os Agentes Financeiros no sentido de priorizar as contratações que atendam à 
população com renda familiar de até R$ 1.000,00 (um mil reais), destinando para as respectivas contratações 20% (vinte por 
cento), no mínimo, dos recursos alocados no Orçamento de Contratações à área de Habitação Popular. 
7.5 O Agente Operador disponibilizará ao Gestor da Aplicação informações relativas às operações de crédito realizadas na 
área de habitação popular com famílias de mais baixa renda." 
5 Alterar o subitem 8.2 da Resolução nº 289/98,que passa a vigorar com a seguinte redação: 
"8.2 VALOR MÁXIMO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL NA ÁREA DE HABITAÇÃO 
Na área de Habitação Popular serão passíveis de obtenção de crédito, com recursos do FGTS, imóveis residenciais cujo valor 
de avaliação não exceda a R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais)." 
8.2.1 Será admitido o valor máximo de avaliação de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para os imóveis enquadrados nas 
operações especiais da área de Habitação. 
6 Alterar os subitens 8.5.1 e 8.6 da Resolução nº 289/98, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
"8.5.1 Nas operações relativas a financiamentos a pessoas físicas, serão observadas as taxas de juros nominais a seguir 
discriminadas: 

 FAIXA DE RENDA 

TAXA NOMINAL DE 
JUROS 

AGENTE OPERADOR X 
AGENTE FINANCEIRO 

TAXA NOMINAL DE 
JUROS 

AGENTE 
FINANCEIRO X 

MUTUÁRIO 
 ATÉ R$1.000,00 5,20 a 5,80% a.a.(*) 6,00% a.a. 
 DE R$1.000,01 A R$2.000,00 6,00% a.a. 8,16% a.a. 
 DE R$2.000,01 A R$3.250,00 6,00% a.a. 8,16% a.a. 
 DE R$3.250,01 A R$4.500,00 8,00% a.a. 10,16% a.a. 

 

(*) a taxa de juros nominal do empréstimo do Agente Operador ao Agente 
Financeiro poderá variar de 5,2% a.a. a 5,8% a.a., em função da 
classificação do nível de risco do Agente Financeiro, preservada a taxa se 
juros ao beneficiário final de 6% a.a. 

  

8.6 PRAZO DE AMORTIZAÇÃO 
Nas operações com recursos do FGTS serão admitidos os prazos máximos de amortização a seguir, observando-se, ainda, que 
o valor da prestação de amortização e juros deve corresponder, no mínimo, a R$ 30,00 (trinta reais), excluídas as operações 
enquadradas no Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH: 
a) ........... 
b) ............" 
7 Alterar o subitem 8.7 e seus subitens da Resolução n.º 289/98, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
"8.7 DESCONTO NOS FINANCIAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS 
Nos financiamentos a mutuários pessoas físicas, com renda não superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) poderá ser concedido 
desconto pelo FGTS. 
8.7.1 Para fins de definição do valor do desconto, de que trata o "caput" serão adotados os seguintes procedimentos: 
a) é calculado o valor de financiamento a que o proponente tem acesso, com base nas condições a serem estabelecidas pelo 
Gestor da Aplicação; 
b) a partir do valor do financiamento solicitado, define-se o encargo mensal devido, nas mesmas condições utilizadas para o 
cálculo do valor de financiamento definido na alínea "a"; 
c) mantendo-se o valor do encargo mensal definido conforme a alínea anterior, calcula-se o valor do financiamento que lhe 
corresponde, à taxa nominal de juros de 6,0 % a.a. (seis por cento ao ano); 
d) o desconto, quando for o caso, será equivalente ao valor obtido pela diferença entre o valor do financiamento solicitado e o 
calculado conforme a alínea anterior. 
8.7.2 Nas operações com pessoas físicas com renda familiar bruta de até R$ 1.000,00(um mil reais), o diferencial de juros 
entre 6,00% a.a. e 8,16% a.a., calculado com base no fluxo teórico do financiamento, será suportado pelo FGTS, utilizando-
se recursos da rubrica Desconto Financeiro, pago a vista ao Agente Financeiro, em espécie. 
8.7.3 Nas operações com pessoas físicas com renda familiar bruta de até R$ 2.000,00 (dois mil reais), a Taxa de 
Administração, de que trata a alínea "d" do subitem 8.8.1, será suportada pelo FGTS, utilizando-se recursos da rubrica 
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"Desconto Financeiro", paga a vista, em espécie, ao valor presente calculado à taxa de desconto de 12% a.a. no prazo da 
operação. 
8.7.4 O Conselho Curador definirá, anualmente, juntamente com os Planos de Contratações e Metas Físicas, o volume global 
de descontos a ser concedido, na forma prevista no subitem 8.7. 
8.7.4.1 O Gestor da Aplicação encaminhará ao Conselho Curador, na reunião subseqüente aos remanejamentos que efetuar 
com base nesta Resolução, informações relativas aos valores necessários para fazer frente ao desconto correspondente. 
8.7.5 Na efetivação, pelo mutuário, de liquidação antecipada da dívida, amortização extraordinária, transferência da dívida 
e/ou redução de prazo de amortização, os valores dos descontos financeiro de que tratam os subitens 8.7.2 e 8.7.3, devem ser 
restituídos ao Fundo, calculados: 
a) a parcela de desconto, calculada em consonância com o subitem 8.7.2, será resultante da diferença entre o valor apurado no 
fluxo teórico da dívida, na data do evento, considerando as condições anteriores pelo prazo remanescente e o valor apurado 
nas novas condições decorrentes do evento; 
b) a parcela de desconto, calculada em consonância com o subitem 8.7.3, será proporcional ao prazo de amortização 
antecipado, na data do evento, remunerada com o mesmo índice de atualização monetária aplicado aos saldos das contas 
vinculadas do FGTS. 
8.7.6 Nos financiamentos concedidos a beneficiários com renda familiar de até R$ 1.000,00 (um mil reais), fica vedada a 
concessão, na mesma operação, de subsídio do PSH e desconto do FGTS. 
8.7.7 Nas faixas de renda familiar bruta em que as regras definidas pelo PSH forem vantajosas ao beneficiário final, os 
Agentes Financeiros deverão priorizar a utilização destes recursos. 
8.7.8 O somatório dos valores pagos pelo FGTS, a título de remuneração do Agente Financeiro, não poderá exceder a 75% 
(setenta e cinco por cento) do valor do saldo devedor inicial da operação." 
8 Alterar o subitem 8.8.1 da Resolução nº 289/98, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
"8.8.1 Remuneração pela Operação Financeira 
Constituem remuneração do Agente Financeiro, por operação de crédito realizadas: 
a) nas operações de Habitação e de Saneamento e Infra-estrutura com pessoas jurídicas, o Agente Financeiro receberá o 
diferencial de juros nominal de 2 % (dois por cento) ao ano, incidente sobre o saldo devedor das operações de crédito, 
durante as fases de carência e retorno, cobrados no encargo mensal; 
b) nas operações de Habitação com pessoas físicas, com renda de até R$ 1.000,00 (um mil reais), o Agente Financeiro 
receberá o diferencial de juros nominal entre 6% a.a. e 8,16% a.a , incidente sobre o saldo devedor das operações de crédito, 
durante as fases de carência e retorno, cobrados no encargo mensal; 
c) nas operações de Habitação com pessoas físicas, com renda superior a R$ 1.000,00 (um mil reais), o Agente Financeiro 
receberá o diferencial entre os juros nominais definidos no subitem 8.5.1, incidente sobre o saldo devedor das operações de 
crédito, durante as fases de carência e retorno, cobrados no encargo mensal; 
d) nas operações de Habitacão com pessoas físicas, adicionalmente ao disposto nas alíneas "b" e "c", será cobrado, 
juntamente com o encargo mensal, reajustável anualmente pelo mesmo índice aplicado ao saldo devedor, o valor de R$ 25,00 
(vinte e cinco reais) ao mês, com redução de 10% (dez por cento) a cada período de dois anos, até atingir o valor de R$ 18,00 
(dezoito reais)." 
9 As operações que se encontrem em tramitação nos Agentes Financeiros poderão ser realizadas nas condições anteriores a 
esta norma, desde que sejam contratadas em até trinta dias, contados a partir da data da vigência desta Resolução. 
10 Prorrogar, para o exercício de 2003, as diretrizes para a aplicação dos recursos e para a elaboração das propostas 
orçamentárias do FGTS, instituídas pela Resolução no 289, de 30 de junho de 1998, suas alterações e aditamentos. 
11 Ficam revogados os subitens 8.8.1.1, 8.8.1.2 e 8.8.4 da Resolução no 289, de 30 de junho de 1998, e a Resolução nº 376, 
de 17 de dezembro de 2001. 
12 Esta Resolução tem vigência a partir de 31 de maio de 2002. 
PAULO JOBIM FILHO 
Presidente do Conselho 
 
43. RESOLUÇÃO Nº 2, DE 18 DE JUNHO DE 2002, DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 
PIS-PASEP (DOU 21.06.2002, Seção 1, p. 152). 
O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PIS-PASEP, no uso das atribuições que lhe confere o art. 10 
do Decreto nº 78.276, de 17 de agosto de 1976, e considerando o disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 26, de 11 de 
setembro de 1975, combinado com o disposto no art. 12 da Lei nº 9.365, de 16 de dezembro de 1996, resolve: 
I - Autorizar a distribuição aos participantes do saldo registrado na Reserva para Ajustes de Cotas em 30.06.2001. 
Parágrafo único. A distribuição de que trata este inciso será efetuada mediante crédito na conta individual do participante, na 
data-base de 30.06.2002, de valor correspondente a 0,901% do saldo da respectiva conta antes do crédito de que trata o art. 3º 
da Lei Complementar nº 26/75. 
II - Considerando o disposto no art. 12 da Lei nº 9.365/96, os créditos de que trata o art. 3º da Lei Complementar nº 26/75 
serão efetuados no encerramento do exercício financeiro 2001/2002, mediante a aplicação dos percentuais abaixo 
discriminados sobre o saldo da conta individual do participante após a distribuição da reserva de que trata o inciso I: 
a) atualização monetária, 3,538%; 
b) juros, 3%; 
c) resultado líquido adicional, 3%. 
Parágrafo único. Nos termos do § 2º do art. 4º da Lei Complementar nº 26/75 será facultado aos participantes o saque da 
parcela correspondente às alíneas "b" e "c", obedecido o cronograma de pagamentos a ser divulgado oportunamente. 
III - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
ALMÉRIO CANÇADO DE AMORIM 
Coordenador 
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44. RESOLUÇÃO Nº 393, DE 24 DE JUNHO DE 2002, DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA 
DO TEMPO DE SERVIÇO (DOU 01.07.2002, Seção 1, p. 181). Referenda a Resolução n.º 392, de 6 de junho de 2002. 
O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, na forma do Art. 5º, Inciso 
I, da Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 1990, e do Art. 64, Inciso I, do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo 
Decreto n.º 99.684, de 8 de novembro de 1990; e 
Considerando a publicação da resolução, ad referendum do Colegiado, no Diário Oficial da União de 10 de junho de 2002; 
resolve: 
1 Referendar a Resolução n.º 392/2002, de 6 de junho de 2002. 
2 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
PAULO JOBIM FILHO 
Presidente do Conselho 
 
45. RESOLUÇÃO N° 398, DE 24 DE JUNHO DE 2002, DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA 
DO TEMPO DE SERVIÇO ((DOU 01.07.2002, Seção 1, p. 182). Altera, excepcionalmente, a data da reformulação do 
Orçamento e do Plano de Contratações e Metas Físicas do FGTS para 2002. 
O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, com base no artigo 5º, 
inciso III, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e do artigo 64, inciso III, do Regulamento Consolidado do FGTS, 
aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, 
Considerando que as previsões do Orçamento do FGTS para 2002 estão sendo confirmadas na sua execução, não havendo 
necessidade de ajustes; 
Considerando que o Orçamento do FGTS será sensibilizado pelo início do pagamento dos créditos complementares de que 
trata a Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001; resolve: 
1 Autorizar, excepcionalmente, o adiamento para o mês de agosto de 2002, da reformulação do Orçamento e do Plano de 
Contratações e Metas Físicas do FGTS para 2002, de que trata o subitem 9.1 da Resolução nº 289, de 30 de junho de 1998, 
alterado pelo item 6 da Resolução nº 378, de 17 de dezembro de 2001. 
2 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
PAULO JOBIM FILHO 
Presidente do Conselho 
 
46. RESOLUÇÃO Nº 400, DE 24 DE JUNHO DE 2002, DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA 
DO TEMPO DE SERVIÇO ((DOU 01.07.2002, Seção 1, pp. 183-4). Altera a alínea "b" do item 1 da Resolução nº 345, 
de 29 de junho de 2000 e dá outras providências. 
O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, na forma do art. 5º, Inciso I, 
da Lei nº 8.036, de 11.05.90, e do artigo 64, Inciso I do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 
99.684, de 08.11.90; 
Considerando as conclusões do Grupo de Discussão Técnica sobre o Programa de Arrendamento Residencial - PAR, no 
sentido de propor medidas com relação ao realinhamento do Programa às metas fixadas; 
Considerando que as unidades produzidas no âmbito do PAR não são acessíveis à população de mais baixa renda, ainda que 
constituam a maioria absoluta do deficit habitacional; 
Considerando que é de interesse do FGTS a consecução dos objetivos do Programa e que a simples devolução dos valores 
não aplicados no exercício de 2001 não representa benefícios aos trabalhadores ou à população alvo dos programas do 
Fundo; resolve: 
1 Alterar a alínea "b" do item 1 da Resolução nº 345, de 29 de junho de 2000, prorrogando até o final do exercício de 2003 o 
prazo para a contratação dos recursos alocados ao Programa de Arrendamento Residencial - PAR. 
2 Autorizar, em caráter excepcional, que os valores não contratados no exercício de 2001, remunerados na forma da alínea 
"d" da Resolução nº 345/2000, permaneçam no Programa, destinados ao atendimento da população com rendimento familiar 
mensal inferior a R$ 800,00 (oitocentos reais). 
3 Em contrapartida ao disposto no item 2, o Gestor do Programa promoverá o destaque de recursos da ordem de R$ 450 
milhões (quatrocentos e cinqüenta milhões de reais), para o atendimento àquele estrato da população, bem como analisará as 
medidas propostas pelo Grupo de Discussão Técnica, com vistas à sua implementação, destacadamente no que se refere aos 
novos parâmetros de projeto. 
4 Determinar que o Gestor da Aplicação e o Agente Operador, no âmbito das respectivas competências, procedam ao exame 
das propostas apresentadas pelo Grupo de Discussão Técnica, implementando as medidas que venham a contribuir para o 
aperfeiçoamento do Programa. 
5 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Resolução nº 384, de 12 de março de 2002. 
PAULO JOBIM FILHO 
Presidente do Conselho 
 
47. RESOLUÇÃO Nº 401, DE 24 DE JUNHO DE 2002, DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA 
DO TEMPO DE SERVIÇO (DOU 01.07.2002, Seção 1, p. 184). Altera os subitens 2.1 e 2.2 da Resolução nº 387, de 27 
de maio de 2002. 
O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, na forma do art. 5º, inciso I, 
da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, e do artigo 64, inciso I, do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo 
Decreto no 99.684, de 8 de novembro de 1990; e 
Considerando que a redação dada aos subitens 2.1 e 2.2 da Resolução n.º 387, de 27 de maio de 2002, apresenta 
inconsistência na definição de prazos; resolve: 
1 Alterar os subitens 2.1 e 2.2 da Resolução n.º 387, de 27 de maio de 2002, que passam a viger com a seguinte redação: 
"2.1 No prazo de 60 dias, a contar da regulamentação desta Resolução, o Gestor da Aplicação selecionará as cartas-consultas 
de redirecionamento de contrato, mantidas as demais condições financeiras e de prazo do contrato original, sem prejuízo da 
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análise técnica da operação, inclusive, no que tange à regulamentação legal e institucional vigentes quanto ao endividamento 
do setor público e ao impacto fiscal das correspondentes operações. 
2.2 Os mutuários das operações a serem redirecionadas deverão apresentar cartas-consultas das alterações pretendidas, no 
prazo e condições a serem disciplinadas pelo Gestor da Aplicação" 
2 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
PAULO JOBIM FILHO 
Presidente do Conselho 
 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA  

 
48. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 866/2002, DE 6 DE JUNHO DE 2002, DO PLENO DO TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO (DJU 20.06.2002, Seção 1, p. 302). 
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 Francisco Fausto, presentes os Ex.mos Ministros Vantuil Abdala, Wagner Pimenta, Ronaldo 
Lopes Leal, Rider Nogueira de Brito, José Luciano de Castilho Pereira, Milton de Moura França, João Oreste Dalazen, 
Gelson de Azevedo, Carlos Alberto Reis de Paula, Antônio José de Barros Levenhagen, Ives Gandra da Silva Martins Filho, 
João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes e Renato de Lacerda 
Paiva e o Ex.mo Subprocurador-Geral do Trabalho, Dr. Jonhson Meira Santos, RESOLVEU, por unanimidade: 
I – convocar, para atuar nesta Corte, em caráter excepcional e temporário, no período de 1º de agosto a 19 de 
dezembro de 2002, os Ex.mos Juízes João Ghisleni Filho, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; Terezinha 
Célia Kineipp Oliveira, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região; Helena Sobral Albuquerque e Mello, do 
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região; Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro, do Tribunal 
Regional do Trabalho da 21ª Região; Guilherme Augusto Caputo Bastos, do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª 
Região; e Márcio Eurico Vitral Amaro, do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região; 
II - reconvocar, para prosseguir atuando nesta Corte, no período de 1º de agosto a 19 de dezembro de 2002, em caráter 
excepcional e temporário, os Ex.mos Juízes Aloysio Santos, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região; Paulo Roberto 
Sifuentes, do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região; Horácio Raymundo de Senna Pires, do Tribunal Regional do 
Trabalho da 5ª Região; Eneida Melo Correia de Araújo, do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região; Walmir Oliveira da 
Costa, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região; Altino Pedrozo dos Santos, do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª 
Região; João Amilcar Silva e Souza Pavan, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região; e José Pedro de Camargo 
Rodrigues de Souza, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região; 
III – que o Ex.mo Juiz Altino Pedrozo dos Santos funcionará na 2ª Turma, assumindo a relatoria dos processos que estavam 
distribuídos ao Ex.mo Juiz Carlos Francisco Berardo, em virtude do término da convocação desse Magistrado; 
IV - que os processos distribuídos ao Ex.mo Juiz Altino Pedrozo dos Santos, nos quais S.Ex.a apôs visto, permanecerão 
vinculados a esse Magistrado; 
V – que os Ex.mos Juízes Guilherme Augusto Caputo Bastos, Márcio Eurico Vitral Amaro, Terezinha Célia Kineipp Oliveira, 
Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro, Helena Sobral Albuquerque e Mello e João Ghisleni Filho assumirão, 
respectivamente, a relatoria dos processos que estavam distribuídos aos Ex.mos Juízes Altino Pedrozo dos Santos, Maria de 
Assis Calsing, Luiz Carlos Araújo, Anelia Li Chum, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira e Luiz Francisco Guedes de 
Amorim; 
VI – que os demais juízes reconvocados permanecerão nas Turmas onde vinham atuando e vinculados aos processos que lhes 
estavam distribuídos; 
VII – que, em havendo necessidade de convocar juízes de Tribunais Regionais do Trabalho para atuar nesta Corte no 
primeiro período do ano judiciário vindouro, que se iniciará em fevereiro de 2003, serão renovados, pelo menos, 50% 
(cinqüenta porcento) dos atuais convocados, permanecendo aqueles que apresentarem menor tempo de serviço à disposição 
do Tribunal Superior do Trabalho. 
Sala de Sessões, 6 de junho de 2002. 
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
 

PROVIMENTOS  

 
49. PROVIMENTO Nº 4/2002, DE 29 DE MAIO DE 2002, DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO (DJU 04.06.2002). Determina que todos os processos de tramitação preferencial e/ou de rito 
sumaríssimo devem trazer essa característica impressa na capa. 
O Ministro RONALDO LEAL, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO que os processos de tramitação preferencial devem trazer essa característica impressa na capa; e 
CONSIDERANDO que os processos de rito sumaríssimo também devem conter essa característica distintiva, RESOLVE: 
Art. 1º - Os Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho devem determinar que os processos de tramitação preferencial 
ostentem, nas capas, em letras destacadas, o registro dessa característica. O mesmo procedimento deve ser observado com 
relação aos processos de rito sumaríssimo. 
Art. 2º - Os Corregedores Regionais devem adotar as mesmas regras do art. 1º no tocante aos autos que tramitam nas Varas 
do Trabalho. 
Art. 3º - Os serviços de autuação dos Tribunais Regionais devem velar pela preservação dos registros feitos nas Varas do 
Trabalho, conservando-os na nova capa do processo. 
Este provimento entrará em vigor na data da publicação. 
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Publique-se. 
Cumpra-se. 
Brasília, 29 de maio de 2002. 
RONALDO LEAL 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 
 
50. PROVIMENTO Nº 01, DE 17 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA E DA CORREGEDORIA DO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 19.06.2002, 1º Caderno, p. 72). Altera o 
parágrafo 3º do artigo 2º do Provimento nº 01, de 20 de agosto de 2001. 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, JUÍZA ROSA MARIA WEBER 
CANDIOTA DA ROSA,  E O CORREGEDOR REGIONAL, JUIZ MARIO CHAVES, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
CONSIDERANDO a indispensável publicidade a ser dada a eventuais alterações do número de linha telefônica 
disponibilizada aos usuários para recebimento de transmissões por fac-símile para a prática dos atos processuais que 
dependam de petição escrita, na forma da Lei 9.800/99; 
CONSIDERANDO a necessidade de divulgação permanente do número dessas linhas telefônicas para o adequado uso do 
sistema de transmissão, 
RESOLVEM: 
Art. 1º Alterar o § 3º do artigo 2º do Provimento 01, de 20 de agosto de 2001, que passa a ter a seguinte redação:  
Art. 2º- .............................................................................................................................. 
...................................................................................................................................... 
....................................................... 
§ 3º - Para as petições dirigidas às unidades judiciárias do Interior as linhas disponíveis são as constantes do Anexo, 
disponibilizado permanentemente no site deste Tribunal (www.trt4.gov.br) e a ser objeto de republicação na imprensa oficial 
sempre que houver qualquer alteração. 
Art. 2º Este Provimento entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Porto Alegre, 17 de junho de 2002. 
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, 
Presidente. 
MARIO CHAVES, 
Corregedor Regional. 
 

CIRCULARES  

 
51. CIRCULAR Nº 3.125, DE 12 DE JUNHO DE 2002, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (DOU 14.06.2002, Seção 
1, p. 21). Dispõe sobre o atendimento ao público nas dependências de 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 12 de junho de 2002, tendo em vista o disposto no 
art. 2º da Resolução nº 2.938, de 8 de março de 2002, decidiu: 
Art. 1º Determinar que, nos dias úteis em que ocorrer jogo da Seleção Brasileira no Mundial 2002 às 8:30 horas, não haverá 
atendimento ao público antes das 12:00 horas, horário de Brasília, nas dependências das instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
Art. 2º Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação. 
SÉRGIO DARCY DA SILVA ALVES 
Diretor 
 
52. CIRCULAR Nº 251, DE 19 DE JUNHO DE 2002, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (DOU 20.06.2002, Seção 
1, pp. 10-6). Estabelece procedimentos pertinentes aos Recolhimentos ao FGTS, da Multa Rescisória e das 
Contribuições Sociais. 
A Caixa Econômica Federal - CAIXA, na qualidade de Agente Operador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7º, inciso II, da Lei n.º 8.036/90, de 11.05.90, e de acordo 
com o Regulamento consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684/90, de 08.11.90 e alterado pelo Decreto nº 
1.522/95, de 13.06.95, em consonância com a Lei nº 9.012/95, de 11.03.95, dispõe sobre os procedimentos pertinentes aos 
Recolhimentos ao FGTS, da Multa Rescisória, bem como das Contribuições Sociais de que trata a Lei Complementar n.º 
110/01, de 29.06.01 e os Decretos n.º 3.913/01 e 3.914/01, de 11.09.01 e o parágrafo 1º e 2º do artigo 2º, do decreto nº 
3.913/01, de 11/09/01. 
1  DOS FORMULÁRIOS DE RECOLHIMENTO DO FGTS 
1.1  Os recolhimentos do FGTS, devem ser efetuados utilizando-se da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à 
Previdência Social - GFIP, da Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social – GRFC ou do 
Documento Específico de Recolhimento do FGTS - DERF. 
1.1.1  O recolhimento dos débitos inscritos em dívida ativa do FGTS, ajuizados ou não, é realizado por meio da Guia de 
Recolhimento da Dívida Ativa do FGTS - GRDA, sendo utilizado o código de recolhimento 901 - Recolhimento ao FGTS de 
débito inscrito e/ou ajuizado. 
1.2  Com o intuito de viabilizar o relacionamento seguro de informações por canais alternativos de baixo custo entre os 
diversos ramos da sociedade utilizando-se de modernas mídias de comunicação, principalmente da Rede Mundial de 

http://www.trt4.gov.br/
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Computadores – Internet, a CAIXA disponibiliza o aplicativo Conectividade Social que é constituído, dentre outras 
ferramentas e processos, de um site tecnológico. 
2  DA GFIP  
2.1  Para realização dos recolhimentos nas contas tituladas pelos trabalhadores, vinculadas ao FGTS, de que tratam as Leis n.º 
8.036/90, 9.601/98 e 10.097/00, das contribuições sociais instituídas pela Lei Complementar n.º 110/01, bem como a 
prestação de informações à Previdência Social, de que trata a Lei nº 9.528/97, o empregador/contribuinte deve utilizar, 
obrigatoriamente, a GFIP. 
2.1.1  A GFIP pode ser apresentada sob três formas: 
- GFIP – emitida pelo SEFIP; 
- GFIP avulsa (uso exclusivo para empregadores domésticos e depósitos recursais); e 
- GFIP pré-impressa (uso exclusivo para empregadores domésticos). 
2.1.2  A GFIP será aceita pela Caixa e rede bancária conveniada se apresentada em uma das formas acima mencionadas, não 
sendo acatáveis quaisquer outras formas de geração, ainda que tenham aparente identidade com os modelos oficiais. 
2.1.3  Para fins de quitação da GFIP, o empregador/contribuinte deve apresentá-la em 2 (duas) vias, com a seguinte 
destinação: 
- 1ª VIA - CAIXA/BANCO CONVENIADO; 
- 2ª VIA - EMPREGADOR/CONTRIBUINTE 
2.1.3.1  Compete ao empregador/contribuinte, para fins de controle e fiscalização, manter em arquivo, pelo prazo legal, a sua 
via autenticada da GFIP, bem como o protocolo do Conectividade Social, quando for o caso. 
2.1.4  Cada GFIP deve conter apenas uma competência, constituindo-se em documento de recolhimento do FGTS quando 
autenticado. 
2.1.5  O empregador/contribuinte deve informar os valores relativos à remuneração do trabalhador, expressos na moeda 
vigente da competência a que se referir o recolhimento. 
2.1.6  Na ausência do oportuno recolhimento, o empregador deverá prestar informações à Previdência Social preenchendo 
uma GFIP Declaratória, utilizando-se do SEFIP, o que corresponderá a uma confissão de dívida dos valores dela decorrentes 
e constitui crédito passível de inscrição em dívida ativa junto a CAIXA e MPAS. 
2.2  DA GFIP EM MEIO MAGNÉTICO 
2.2.1  Conforme Portaria Interministerial 326/00, de 19.01.00, do Ministério da Previdência e Assistência Social - 
MPAS e do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, a partir da competência agosto de 2000, o empregador está 
obrigado a recolher/apresentar a GFIP em meio magnético, exceto quando se tratar de depósito recursal – código 418 
ou Recolhimento para empregado doméstico. 
2.2.2  Para o recolhimento/apresentação da GFIP em meio magnético, o empregador/contribuinte deve orientar-se pelo 
Manual de Orientação da GFIP para Usuários do SEFIP, disponível nos “sites”: 
- da CAIXA (www.caixa.gov.br);  
- do MPAS (www.previdenciasocial.gov.br); 
- do MTE (www.mte.gov.br). 
2.2.2.1  Sempre que houver atualização do aplicativo SEFIP, a CAIXA publicará no Diário Oficial da União - DOU 
comunicado informando que a nova versão encontra-se disponível nos sites citados acima, para captura pelo 
empregador. 
2.2.3  A apropriação dos valores recolhidos pelo empregador em contas individuais de seus empregados só pode ser acatada 
quando o arquivo de individualização tiver sido gerado pelo programa SEFIP e houver a confirmação da quitação da GFIP. 
2.2.3.1  O arquivo de individualização gerado pelo programa SEFIP, poderá ser transmitido por meio da Internet, utilizando-
se do aplicativo Conectividade Social, disponível no site da CAIXA (www.caixa.gov.br), ou entregado nas Agências 
Bancárias conveniadas, disquete, quando do seu recolhimento. 
2.2.4  O recolhimento do FGTS somente deve ser acatado pela rede bancária conveniada ou agentes lotéricos se a GFIP for a 
gerada pelo Programa SEFIP, devendo estar acompanhada do protocolo de envio do arquivo magnético via Conectividade 
Social, ou do disquete, correspondente à respectiva GFIP. 
2.2.5  A remuneração referente ao décimo terceiro salário, inclusive suas antecipações, deve ser informado, na moeda 
vigente, na competência a que se referir o recolhimento, separadamente da remuneração regular. 
2.2.6  Os registros constantes dos arquivos magnéticos não necessitam da reprodução concomitante em meio papel, devendo 
o empregador/contribuinte, porém, preservar seus arquivos pelo prazo legal, conforme previsto no art. 23, § 5º, da Lei nº 
8.036, de 11/05/1990, para fins de fiscalização que, quando solicitadas, devem ser apresentadas em meio papel ou outro meio 
admitido pela fiscalização. 
2.2.7  Os disquetes referentes ao recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social, entregues pelos 
empregadores/contribuintes, após tratamento das informações pela CAIXA, serão inutilizados. 
2.2.8  Quando o arquivo de individualização for transmitido via Conectividade Social, além das duas vias da GFIP, o 
empregador deve apresentar o comprovante de envio – protocolo, para fins de comprovação da transmissão do arquivo. 
2.2.9  A GFIP declaratória deve ser apresentada em uma via juntamente com o disquete, devendo a CAIXA e/ou o banco 
conveniado, obrigatoriamente, apor o carimbo Norma de Execução CSA/CIEF nº 001/90 na GFIP, atestando o recebimento 
do disquete, devolvendo-a ao empregador como comprovante de entrega, no entanto, o acatamento do disquete não garante a 
autenticidade dos dados contidos, somente após a validação do mesmo. 
2.2.9.1  Em se tratando de GFIP declaratória de ausência de fato gerador das contribuições para a Previdência Social e FGTS 
(código de recolhimento 906), será dispensada a entrega da GFIP referente às competências subseqüentes até a ocorrência de 
fatos determinantes de recolhimento ao FGTS e/ou fato gerador de contribuição previdenciária. 
2.2.10  Quando o arquivo, referente a GFIP declaratória for transmitido via Internet, utilizando-se do aplicativo 
Conectividade Social, o comprovante de envio é o protocolo gerado pela transmissão, o qual deve ser anexado à 
correspondente GFIP e mantidos em arquivo para fins de controle e fiscalização. 
2.2.10.1  Neste caso, não é necessária a apresentação da GFIP em agências da CAIXA ou de bancos conveniados, pois o 
protocolo gerado pelo Conectividade Social é o comprovante do envio das informações. 

http://www.mpas.gov.br)/
http://www.caixa.gov.br)/
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2.2.11  Quando tratar-se de categoria 06 – Empregado doméstico, fica dispensada a entrega de GFIP Declaratória. 
2.2.12  Categorias de empregados previstas no SEFIP, para informação pelo empregador/contribuinte: 

CÓDIGO CATEGORIA 
01 Empregado  
02 Trabalhador avulso  
03 Trabalhador não vinculado ao RGPS, mas com direito ao FGTS   
04 Empregado sob contrato de trabalho por prazo determinado (Lei n° 9.601/98)  
05 Contribuinte individual – Diretor não empregado com FGTS (Lei n.º 8.036/90, art. 16)  
06 Empregado doméstico  
07 Menor aprendiz – Lei 10097/2000 
11 Contribuinte individual – Diretor não-empregado e demais empresários sem FGTS  
12 Demais agente públicos – os servidores de órgão ou entidade da administração direta ou indireta da União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios, vinculados ao RGPS e sem direito ao FGTS, não enquadrados nas hipóteses dos 
códigos 19 a 21 

13 Contribuinte individual – Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina, com 
contribuição sobre remuneração   

14 Contribuinte individual – Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina, com 
contribuição sobre salário-base (até competência 02/2000) 

15 Contribuinte individual – Transportador autônomo, com contribuição sobre remuneração  
16 Contribuinte individual – Transportador autônomo – com contribuição sobre salário-base (até competência 02/2000) 
17 Contribuinte individual – cooperado que presta serviço a empresas contratantes da cooperativa de trabalho  

18 Contribuinte Individual – Transportador cooperado que presta serviços a empresas contratantes para cooperativa de 
trabalho  

19 Agente Político – em exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, os Ministros de Estado, 
Secretários de Estado e Secretários municipais não amparado por regime próprio de Previdência Social, na qualidade 
de servidor titular do cargo eletivo 

20 Servidor Público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, Servidor Público ocupante de cargo temporário 

21 Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público e do Tribunal e Conselho de 
Contas 

2.2.13  Códigos de recolhimento previstos no SEFIP, para informação pelo empregador/contribuinte: 
Cód. Situação 
115 Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social (no prazo ou em atraso)  
130 Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social relativas ao trabalhador avulso (no prazo ou em atraso)  
145 Recolhimento ao FGTS de diferenças apuradas pela CAIXA  
150 Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social de empresa prestadora de serviços com cessão de mão-de-

obra e empresa de trabalho temporário (Lei n.º 6.019/74), em relação aos empregados cedidos, ou de obra de construção 
civil – empreitada parcial (no prazo ou em atraso)  

155 Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social de obra de construção civil – empreitada total ou obra 
própria (no prazo ou em atraso)  

307 Recolhimento de Parcelamento do FGTS e Informações à Previdência Social  
317 Recolhimento de Parcelamento do FGTS de empresa com tomador de serviços e Informações à Previdência Social  
327 Recolhimento de Parcelamento do FGTS priorizando DEP e JAM e Informações à Previdência Social  
337 Recolhimento de Parcelamento do FGTS priorizando DEP e JAM de empresas com tomador de serviços e Informações 

à Previdência Social  
345 Recolhimento ao FGTS de diferenças de Parcelamento apuradas pela CAIXA  
608 Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social relativos a dirigente sindical (no prazo ou em atraso)  
640 Recolhimento ao FGTS para empregado não optante (competência anterior a 10/1988)  
650 Recolhimento ao FGTS e prestação de informações à Previdência Social relativos a dissídio coletivo ou reclamatória 

trabalhista (no prazo ou em atraso)  
660 Recolhimento exclusivo ao FGTS referente a reclamatória trabalhista (no prazo ou em atraso)  
903 Declaração do valor adicional pago pelo sindicato a dirigente sindical,  do valor pago pela Justiça do Trabalho a 

magistrado classista temporário  ou do valor pago pelos Tribunais Eleitorais aos nomeados magistrados, sobre os quais 
não incide FGTS  

904 Declaração para a Previdência Social e para o FGTS em decorrência de dissídio coletivo ou reclamatória trabalhista  
905 Declaração para a Previdência Social e para o FGTS  
906 Declaração de ausência de fato gerador das contribuições para a Previdência Social e FGTS (Sem Movimento)  
907 Declaração para a Previdência Social e para o FGTS de empresa prestadora de serviços com cessão de mão-de-obra e 

empresa de trabalho temporário (Lei n.º 6.019/74), em relação aos empregados cedidos, ou de obra de construção civil – 
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empreitada parcial  
908 Declaração para a Previdência Social e para o FGTS de obra de construção civil – empreitada total ou obra própria  
909 Declaração para a Previdência Social e para o FGTS relativa ao trabalhador avulso  
910 Declaração para a Previdência Social e para o FGTS relativa a dirigente sindical  

911 Declaração, da Cooperativa de Trabalho para a Previdência Social, relativa aos contribuintes individuais cooperados. 

2.3  GFIP AVULSA 
2.3.1  A GFIP avulsa – disponível no site da CAIXA (www.caixa.gov.br) e no comércio para total preenchimento pelo 
empregador, deve ser utilizada apenas para o recolhimento dos depósitos para fins de recurso, nos termos do art. 899 da CLT 
e para recolhimento de empregado doméstico, nos termos da Lei 5859/72, com redação dada pela Lei n.º 10.208/01, de 
23.03.01. 
2.3.1.1  INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA GFIP AVULSA 
CAMPO 00 – PARA USO DA CAIXA 
Não preencher 
CAMPO 01 - CARIMBO CIEF 
Para utilização pelas agências da CAIXA e dos bancos conveniados. 
CAMPO 02 - RAZÃO SOCIAL/NOME 
Indicar a denominação social do empregador. 
No caso de empregado doméstico, indicar o nome da pessoa física do empregador. 
CAMPO 03 - PESSOA PARA CONTATO/DDD/TELEFONE 
Informar nome de pessoa e telefone para contato. 
CAMPO 04 - CNPJ/CEI 
Informar o número do CNPJ/CEI relativo ao empregador.  
No caso de empregador doméstico, informar o número do CEI. 
CAMPOS 05 a 09 - ENDEREÇO 
Informar o endereço para o qual o empregador  deseja que sejam encaminhados as informações e os documentos gerados pela 
CAIXA. 
CAMPO 10 - FPAS 
Tratando-se de empregador doméstico, informar o código 868. 
Tratando-se de recolhimento recursal, não preencher. 
CAMPO 11 - CÓDIGO TERCEIROS 
Não preencher. 
CAMPO 12 - SIMPLES 
No caso de empregador doméstico, informar o código 1. 
No caso de recolhimento recursal, não preencher. 
CAMPO 13 - ALÍQUOTA SAT 
Não preencher. 
CAMPO 14 - CNAE 
Informar o código CNAE FISCAL. 
No caso de empregador doméstico, informar o código 9500100. 
CAMPO 15 - TOMADOR DE SERVIÇO (CNPJ/CEI) 
NÃO PREENCHER 
CAMPO 16 - TOMADOR DE SERVIÇO (RAZÃO SOCIAL) 
NÃO PREENCHER 
CAMPO 17 - VALOR DEVIDO PREVIDÊNCIA SOCIAL 
Informar o valor total da contribuição devida à Previdência Social, no mês de competência, assim considerado:  
- o somatório da contribuição descontada do empregado doméstico; 
- a contribuição do empregador;  
- quando houver, informar também neste campo, o valor da contribuição relativa ao 13º salário, inclusive aquele havido em 
razão de rescisão de contrato de trabalho por parte do empregado doméstico ou do empregador, ou em face de aposentadoria 
ou falecimento. 
CAMPO 18 - CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA EMPREGADO 
Informar o valor total da contribuição para a Previdência Social descontada da remuneração dos empregados domésticos no 
mês de competência. 
CAMPO 19 - VALOR SALÁRIO-FAMÍLIA 
NÃO PREENCHER 
CAMPO 20 - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL 
NÃO PREENCHER 
CAMPO 21 - RECEITA EVENTO DESPORTIVO/PATROCÍNIO 
NÃO PREENCHER 
CAMPO 22 - COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL 
NÃO PREENCHER 
CAMPO 23 - SOMATÓRIO (17+18+19+20+21+22) 
Informar o resultado da soma dos valores constantes nos campos 17 e 18. 
CAMPO 24 - COMPETÊNCIA MÊS/ANO 
Preencher, no formato MM/AAAA, indicando o mês/ano a que se refere o recolhimento para o FGTS e/ou informações à 
Previdência Social. 

http://www.caixa.gov.br/
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CAMPO 25 - CÓDIGO RECOLHIMENTO 
Indicar um dos códigos abaixo, conforme a situação: 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 
115 Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social (no prazo ou em atraso) 
418 Recolhimento recursal para o FGTS 

CAMPO 26 - OUTRAS INFORMAÇÕES 
Para o recolhimento recursal deve ser preenchido com o número do processo e conter a identificação do juízo correspondente. 
CAMPO 27 - Nº PIS-PASEP/INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 
Informar o número do PIS/PASEP do trabalhador. 
O empregado doméstico, categoria 6, pode ser informado com o nº de inscrição no PIS-PASEP ou na inexistência desse, com 
o número de inscrição na condição de Contribuinte Individual – CI, da Previdência Social. 
CAMPO 28 - ADMISSÃO (DATA) 
Informar, no formato DD/MM/AAAA, a data de admissão do empregado doméstico, inclusive daqueles afastados para 
prestar serviço militar obrigatório.  
Para o empregado doméstico, deve ser informada, logo abaixo da data de admissão, a data em que o empregador doméstico 
optou pela inclusão desse trabalhador no Sistema do FGTS e, caso essa data seja diferente da data de admissão, não pode ser 
anterior a MARÇO/2000. 
CAMPO 29 - CARTEIRA DE TRABALHO (Nº/SÉRIE) 
Informar o número e série da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS dos trabalhadores. 
CAMPO 30 - CATEGORIA 
Informar, de acordo com a categoria do trabalhador, usando um dos seguintes códigos: 

CÓDIGO CATEGORIA 
1 Empregado (para identificação do depósito recursal) 
6 Empregado doméstico 

CAMPO 31 - REMUNERAÇÃO (SEM PARCELA DO 13º SALÁRIO) 
No caso de recolhimento recursal, informar o valor devido a esse título. 
Quando se tratar de empregado doméstico, informar o valor integral da remuneração paga ou devida a cada trabalhador na 
competência correspondente, excluindo a parcela do 13º Salário, de acordo com as situações abaixo: 
a) quando afastado para prestar o serviço militar obrigatório: 
- valor da remuneração mensal; 
- férias e 1/3 constitucional, quando for o caso. 
b) durante o período de afastamento por motivo de acidente de trabalho ou licença-maternidade, informar a remuneração 
mensal integral a que o trabalhador teria direito se estivesse trabalhando, inclusive nos meses de afastamento e retorno. 
c) no caso de auxílio-doença, observar as seguintes orientações: 
- no mês de afastamento, informar a remuneração correspondente aos dias efetivamente trabalhados, acrescida da 
remuneração referente aos 15 (quinze) dias iniciais de afastamento. 
- se o período total ultrapassar o mês de afastamento, a remuneração correspondente aos dias excedentes, deve ser informada 
na GFIP do mês seguinte; 
- no mês de retorno, informar a remuneração correspondente aos dias efetivamente trabalhados; 
- se o auxílio-doença for prorrogado, pela mesma doença, dentro de 60 (sessenta) dias contados da cessação do benefício 
anterior, informar no mês do novo afastamento apenas a remuneração correspondente aos dias efetivamente trabalhados. 
d) a incidência da contribuição sobre a remuneração das férias ocorre no mês a que elas se referem, mesmo quando pagas 
antecipadamente, na forma da legislação trabalhista. 
CAMPO 32 - REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO (SOMENTE PARCELA DO 13ºSALÁRIO) 
Informar o valor correspondente à parcela do 13º salário paga ou devida aos empregados domésticos no mês de competência. 
CAMPO 33 – OCORRÊNCIA 
NÃO PREENCHER 
CAMPO 34 - NOME DO TRABALHADOR 
Informar, por completo, o nome civil do trabalhador, omitidos os títulos e patentes. 
Quando o campo não comportar o nome completo, manter o prenome, o sobrenome e abreviar os nomes intermediários 
utilizando a primeira letra. 
CAMPO 35 – DATA DE MOVIMENTAÇÃO/CÓDIGO 
Informar o código de movimentação, bem como as datas de efetivo afastamento e retorno, quando for o caso, no formato 
DD/MM/AAAA, nas situações discriminadas no quadro a seguir: 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 
H Rescisão, com justa causa, por iniciativa do empregador 
I1 Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, inclusive rescisão antecipada do contrato a termo 
I2 Rescisão por culpa recíproca ou força maior 
I3 Rescisão por término do contrato a termo 
I4 Rescisão, sem justa causa do contrato de trabalho do empregado doméstico, por iniciativa do empregador 
J Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do trabalhador 
K Rescisão a pedido do trabalhador ou por iniciativa do empregador, com justa causa, no caso de trabalhador 

não optante, com menos de um ano de serviço 
L Outros motivos de rescisão de contrato de trabalho 
M Mudança de regime estatutário 
N1 Transferência do empregado para outro estabelecimento da mesma empresa, sem que tenha havido 

rescisão de contrato de trabalho 
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N2 Transferência do empregado para estabelecimento de outra empresa que tenha assumido os encargos 
trabalhistas, sem que tenha havido rescisão de contrato de trabalho 

O1 Afastamento temporário por motivo de acidente do trabalho, por período superior a 15 dias 
O2 Novo afastamento temporário em decorrência do mesmo acidente do trabalho 
P1 Afastamento temporário por motivo de doença, por período superior a 15 dias 
P2 Novo afastamento temporário em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias contados da cessação 

do afastamento anterior 
Q1 Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade 
Q2 Prorrogação do afastamento temporário por motivo de licença-maternidade 
Q3 Afastamento temporário por motivo de aborto não criminoso 
R Afastamento temporário para prestar serviço militar 
S Falecimento 

U1 Aposentadoria sem continuidade de vínculo empregatício 
U2 Aposentadoria com continuidade de vínculo empregatício 
U3 Aposentadoria por Invalidez 
W Afastamento temporário para exercício de mandato sindical 
X Licença sem vencimentos 
Y Outros motivos de afastamento temporário 
Z1 Retorno de afastamento temporário por motivo de licença-maternidade 
Z2 Retorno de afastamento temporário por motivo de acidente do trabalho 
Z3 Retorno de novo afastamento temporário em decorrência do mesmo acidente do 

Trabalho 
Z4 Retorno de afastamento temporário por motivo de prestação de serviço militar 
Z5 Outros retornos de afastamento temporário e/ou licença 

Nos casos de afastamento temporário, entende-se como data de afastamento o dia imediatamente anterior ao do efetivo 
afastamento e, como data de retorno, o último dia do afastamento. 
Ocorrendo mais de uma movimentação dentro do mês, em relação ao mesmo trabalhador, utilizar tantas linhas quantas forem 
necessárias. 
Todas as movimentações devem ser informadas com os respectivos códigos e datas, identificando o trabalhador em todas as 
linhas utilizadas. 
Quando ocorrer afastamento que abranja duas ou mais competências, a data e o código de movimentação devem ser 
informados apenas na GFIP da competência do início do afastamento. 
A remuneração, entretanto, deve ser calculada e registrada apenas na primeira linha, independentemente do número de 
movimentações. 
CAMPO 36 - NASCIMENTO (DATA) 
Informar, no formato DD/MM/AAAA, a data de nascimento do trabalhador. 
O preenchimento deste campo é obrigatório para a categoria 6. 
CAMPO 37 - SOMATÓRIO (CAMPO 31) 
Informar o somatório dos valores relacionados na coluna 31 da respectiva guia. 
CAMPO 38 - SOMATÓRIO (CAMPO 32) 
Informar o somatório dos valores relacionados na coluna 32 da respectiva guia. 
CAMPO 39 - SOMA 
NÃO PREENCHER 
CAMPO 40 - REMUNERAÇÃO + 13º SAL (CAT. 1, 2, 3, 5 e 6) 
Informar o somatório dos valores relativos à remuneração e à parcela do 13º salário dos trabalhadores. 
CAMPO 41 - REMUNERAÇÃO + 13º SAL (CAT. 4) 
NÃO PREENCHER 
CAMPO 42 - TOTAL A RECOLHER FGTS 
No prazo: 
- aplicar 8%(oito por cento) sobre o valor informado no campo 40. 
Em atraso: 
- aplicar sobre o valor informado no campo 40, o índice de atualização publicado mensalmente pela CAIXA, em Edital, 
correspondente à competência na data do recolhimento. 
- Informar neste campo o valor obtido pela aplicação do índice de atualização.  
Depósito recursal: 
- informar o mesmo valor indicado no campo 37. 
LOCAL E DATA 
Informar a cidade e a data do preenchimento da GFIP. 
ASSINATURA 
Assinatura do empregador ou de seu representante legal. 
2.4  DA GFIP PRÉ-IMPRESSA 
2.4.1  Utilizada exclusivamente por empregadores domésticos para recolhimentos do FGTS. 
2.4.2  Para preenchimento da GFIP pré-impressa, o empregador doméstico deverá observar as instruções de preenchimento 
da GFIP avulsa, no que couber. 
2.4.3  Esse formulário é encaminhado pela CAIXA, mensalmente, em uma via, para o endereço do empregador cadastrado no 
FGTS e a sua emissão constitui, tão somente, mera liberalidade da CAIXA na qualidade de Agente Operador do FGTS. 
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2.4.4  Os empregadores domésticos cadastrados no sistema FGTS deverão utilizar a GFIP pré-emitida, desde que preservada 
a competência para a qual foi gerada.  Para isso o empregador doméstico deve conferir os dados constantes na guia, 
corrigindo-os, se necessário, utilizando-se dos formulários de alterações cadastrais RDE Modelo 2 e/ou Retificação de Dados 
do Trabalhador - FGTS/INSS – RDT Modelo 2, disponíveis nas agências e no site da CAIXA (www.caixa.gov.br), sob pena 
de, pela inobservância, ficar sujeito a eventuais ônus previstos na legislação vigente. 
2.4.5  Na eventual não recepção da GFIP pré-impressa até o último dia do mês da competência, o empregador doméstico 
deve efetuar o recolhimento do FGTS e prestar informações à Previdência Social utilizando-se de GFIP avulsa, ou GFIP em 
meio magnético. 
2.4.6  A opção pela apresentação da GFIP em meio magnético determina o cancelamento do envio da GFIP pré-impressa ao 
empregador. 
3  DO DERF 
3.1  O empregador utiliza o DERF para efetivação dos recolhimentos ao FGTS nas seguintes situações: 
3.1.1  Parcelamento administrativo – não optante – código de recolhimento 046. 
3.1.2  Depósitos de entidades com fins filantrópicos – código de recolhimento 604 -, referente a competências anteriores a 
outubro de 1989, nos termos do Decreto-Lei nº 194/67, nas seguintes situações: 
- quando da rescisão de contrato de trabalho com justa causa; 
- quando da rescisão de contrato de trabalho a pedido do trabalhador; 
- para fins de utilização em moradia própria, conforme determinado nas legislações próprias 
3.1.2.1  Informações relevantes para o preenchimento do DERF: 
- Competência (campo 23) - preencher com 09/1989; 
- Código de recolhimento (campo 24) - preencher com o código 604, tanto no prazo quanto em atraso; 
- Informações complementares (campo 17) - preencher com o período global a que se refere o recolhimento, no formato 
MM/AAAA a MM/AAAA; 
- Depósito sem 13º salário (campo 29) - preencher com o valor total de depósitos devido ao trabalhador, convertido para a 
moeda da data da quitação; 
- JAM (campo 30) - preencher com o valor total de JAM devido ao trabalhador, convertido para a moeda da data da quitação. 
3.1.2.2  Para as entidades que se valeram desse dispositivo legal, as competências anteriores a outubro de 1989 também 
podem ser recolhidas espontaneamente. 
3.1.3  Juros de mora e multa calculados sobre depósito atualizado, devidos na regularização de débito para com o FGTS 
referente a contrato de trabalho de duração superior a um ano, rescindido ou extinto, quando mantido com trabalhador 
admitido na condição de não optante – código de recolhimento 639. 
3.1.4  Juros de mora e multa calculados sobre depósito atualizado, incidentes sobre competências e valores reconhecidos 
como devidos no âmbito da Justiça do Trabalho, vencidos e pagos diretamente ao trabalhador – código de recolhimento 639. 
3.1.5  Recolhimento de contribuição social – GFIP código de recolhimento 725. 
3.1.5.1  Este código é utilizado para regularizar a ausência do recolhimento da Contribuição Social de 0,5%(meio por cento) 
e/ou seus encargos, quando em decorrência de recolhimentos mensais, do mês anterior à rescisão, mês da rescisão e aviso 
prévio indenizado. 
3.1.6  Recolhimento de contribuição social – GRFC código de recolhimento 727. 
3.1.6.1  Este código é utilizado para regularizar a ausência do recolhimento da Contribuição Social de 10% (dez por cento), 
bem como  seus encargos, quando for o caso, incidente sobre multa rescisória. 
3.1.7  Diferenças de encargos  que não englobem valores devidos ao trabalhador – código de recolhimento 728. 
3.1.8  Diferenças de encargos, englobando valores devidos ao trabalhador (Juros e Atualização Monetária – JAM) – código 
de recolhimento 736. 
3.1.9  Regularização de débito gerado por divergência entre valores recolhidos (DEP/JAM) e individualizados através de 
GR/RE e GRE que originaram saldo devedor do empregador – código de recolhimento 809. 
3.2  Com exceção dos depósitos de entidades com fins filantrópicos, o recolhimento dos depósitos previstos no item anterior 
ocorre a qualquer tempo, observada a atualização dos valores até o dia do efetivo recolhimento. 
3.3  O DERF pode ser obtido em qualquer agência da CAIXA, gratuitamente, para total preenchimento pelo empregador. 
3.4  O preenchimento e as informações prestadas no DERF são de inteira responsabilidade do empregador. 
3.5  Para fins de quitação da DERF, o empregador deve apresentá-la em 2 (duas) vias, com a seguinte destinação: 
- 1ª VIA - CAIXA/BANCO CONVENIADO 
- 2ª VIA - EMPREGADOR 
4  DA GRFC 
4.1  É utilizada para os recolhimentos das importâncias de que trata o artigo 18 da Lei nº 8.036/90, com redação dada pela 
Lei nº 9.491/97, relativos a multa rescisória, verbas indenizatórias, quando for o caso,  aos depósitos do FGTS do mês da 
rescisão e do mês imediatamente anterior, caso ainda não tenham sido efetuados, acrescidos das contribuições sociais 
instituídas pela Lei Complementar nº 110/01. 
4.1.1  A utilização do formulário GRFC é obrigatória para os Recolhimentos Rescisórios do FGTS efetuados a partir de 
28.09.01. 
4.2  A GRFC pode ser apresentada sob duas formas: 
- GRFC pré-impressa pela CAIXA contém os dados relativos a identificação do empregador e do trabalhador no cadastro do 
FGTS, bem como o saldo da conta vinculada para fins de cálculo da multa rescisória e contribuição social, quando for o caso, 
contemplando a informação da Maior Competência processada; 
- GRFC avulsa - formulário disponível no comércio, para preenchimento integral dos campos pelo empregador e no site da 
CAIXA (www.caixa.gov.br); 
4.2.1  A GRFC pode ser aceita pela rede bancária conveniada quando apresentada em uma das formas citadas, ou quando 
guardar estrita semelhança com o modelo/formulário avulso.  
4.3  Para fins de quitação da GRFC, o empregador deve apresentá-la em 2 (duas) vias, com a seguinte destinação: 
- 1ª VIA - CAIXA/BANCO CONVENIADO 
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- 2ª VIA - EMPREGADOR 
4.3.1  Ao empregador compete entregar ao trabalhador uma cópia da GRFC quitada, mantendo sua via em arquivo, pelo 
prazo legal, para fins de controle e fiscalização. 
4.4  Para as demissões sem justa causa ou por culpa recíproca ou força maior, ocorridas a partir de 01 de maio de 2002, 
referente a trabalhador cuja data de admissão, naquele contrato de trabalho, for anterior a 01/03/1990, deverá ser incluído na 
base de cálculo para a multa rescisória, o complemento de atualização monetária de que trata a Lei Complementar nº 110/01, 
de 29.06.01. 
4.4.1  Referidos complementos somente integrarão a base de cálculo da multa rescisória caso o trabalhador tenha formalizado 
o Termo de Adesão, nas condições estabelecidas na citada Lei Complementar, até 30 (trinta) dias antes da data da demissão 
ou do comunicado do aviso prévio. 
4.4.1.1  Para tanto, as empresas ficam responsáveis pela confirmação dessas informações dirigindo-se a uma agência da 
Caixa Econômica Federal e solicitando a posição do referido empregado. 
4.4.2  Para obtenção dessas informações, o empregador deve dirigir-se a uma agência da CAIXA, munido de solicitação 
formal, em duas vias, onde constem os dados de identificação do empregador (razão social, CNPJ/CEI, código no FGTS e 
UF onde são efetuados os recolhimentos) e do trabalhador (nome, CTPS, PIS/PASEP, data de admissão e número da conta no 
FGTS). 
4.4.3  O fornecimento do extrato com as informações relativas ao complemento de atualização monetária ocorrerá em até 
cinco dias úteis, contados a partir do dia seguinte à data do protocolo da solicitação na CAIXA. 
4.4.4  Caso não exista valores disponíveis referente ao complemento em questão para o trabalhador pesquisado, quando da 
consulta efetuada, o empregador deverá certificar-se com o mesmo se foi efetivamente efetuada a adesão, que, em caso 
positivo, deverá ser ressalvada no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho – TRCT. 
4.4.5  Nessa ressalva, o empregador deverá se responsabilizar pelo recolhimento “a posteriori” da diferença sobre o 
complemento de atualização monetária, se devida, a título de multa rescisória, arcando com os encargos decorrentes. 
4.4.6  As empresas que recebem o arquivo retorno através do Conectividade Social, com a posição do saldo para fins 
rescisórios, deverão, da mesma forma, buscar informações junto a CAIXA sobre o complemento em questão antes de 
promover os cálculos devidos a título de multa rescisória, pois tais valores não estão incluídos nesse arquivo. 
4.4.7  Só será devida a inclusão dos valores do complemento para fins de base de cálculo para multa rescisória, se os mesmos 
referirem-se ao contrato de trabalho que está sendo rescindido. 
4.4.8  A não observação do constante nesta Circular sujeitará o empregador aos procedimentos inerentes à fiscalização do 
trabalho e aos impedimentos de obtenção da certificação de regularidade perante ao FGTS. 
4.5  DA GRFC PRÉ-IMPRESSA 
4.5.1  A CAIXA, na qualidade de Agente Operador do FGTS, por mera liberalidade, emite a GRFC pré-impressa, contendo 
os dados de identificação do empregador e do trabalhador no cadastro do FGTS, bem como o saldo da conta vinculada para 
fins de cálculo da multa rescisória e a informação da maior competência processada.  
4.5.2  Para sua obtenção, o empregador deve dirigir-se a uma agência da CAIXA, munido de solicitação formal, em duas 
vias, onde constem os dados de identificação do empregador (razão social, CNPJ/CEI, código no FGTS e UF onde são 
efetuados os recolhimentos) e do trabalhador (nome, CTPS, PIS/PASEP, data de admissão e número da conta no FGTS). 
4.5.3  O empregador deve conferir todos os dados constantes da GRFC, atentando para a data em que o saldo para fins 
rescisórios está atualizado, acrescentando os depósitos e atualizações devidas, quando for o caso, para a época da rescisão 
contratual. 
4.5.3.1  Constatando a existência de dado cadastral incorreto na GRFC pré-impressa, o empregador deve corrigi-lo 
utilizando-se dos formulários RDT Modelo 2 e/ou RDE Modelo 2, conforme o caso, entregá-lo a uma agência da CAIXA e 
solicitar nova emissão da guia após a correção. 
4.5.3.2  Para demissões sem justa causa ou por culpa recíproca ou força maior, ocorridas a partir de 01 de maio de 2002, 
referente a trabalhador cuja data de admissão, naquele contrato de trabalho, for anterior a 01/03/1990, o empregador deverá 
adotar os procedimentos citados no item 4.4 desta Circular e de seus subitens. 
4.5.3.3  Será de responsabilidade do empregador a inexistência ou inexatidão do saldo para fins rescisórios informado pela 
CAIXA, quando esse houver realizado recolhimento sem a devida e correta individualização na conta vinculada do 
trabalhador, recolhimento a menor ou na ausência de recolhimento. 
4.5.3.4  Os saques na vigência do contrato de trabalho ocorridos na conta vinculada em período anterior à migração dos 
cadastros dos bancos depositários, em face da legislação então vigente, não compõe o valor do saldo para fins rescisórios, 
devendo sua apuração, quando for o caso, ser requerida pelo empregador à CAIXA, formalmente com documentação 
probatória, por meio de suas agências.  
4.5.4  O fornecimento da GRFC pré-impressa ocorre em até cinco dias úteis, contados a partir do dia seguinte à data do 
protocolo da solicitação na CAIXA. 
4.5.5  A GRFC pré-impressa é fornecida em uma via, ficando a cargo do empregador a sua fiel reprodução para compor o 
conjunto de 02 (duas) vias, necessário à efetivação do recolhimento. 
4.5.6  A disponibilização da GRFC pré-impressa, todavia, não a torna formulário de uso obrigatório ou exclusivo para a 
efetivação dos recolhimentos rescisórios do FGTS. 
4.5.7  Para preenchimento da GRFC pré-impressa, o empregador deve observar as instruções de preenchimento da GRFC, no 
que couber. 
4.6  DA GRFC AVULSA 
4.6.1  Disponível no site da CAIXA (www.caixa.gov.br) e também no comércio local, para preenchimento integral pelo 
empregador. 
4.7  DO PREENCHIMENTO DA GRFC 
4.7.1  O preenchimento da GRFC é de inteira responsabilidade do empregador, que deve seguir procedimentos adiante 
indicados, e, no caso de empregador doméstico os campos 10, 11, e 21 não devem ser preenchidos: 
CAMPO 00 - PARA USO DA CAIXA 
NÃO PREENCHER 

http://www.caixa.gov.br/
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CAMPO 01 - CARIMBO CIEF 
Para utilização pelas agências da CAIXA e de bancos conveniados. 
CAMPO 02 - RAZÃO SOCIAL/NOME 
Indicar a denominação social/nome do empregador. Tratando-se de cessão de trabalhador, informar o nome do órgão de 
origem. 
CAMPO 03 - CNPJ/CEI 
Indicar o número do CNPJ/CEI relativo ao empregador. Tratando-se de cessão de trabalhador, indicar o número do 
CNPJ/CEI do órgão de origem. No caso de empregado doméstico, deve ser informado o CEI do empregador. 
CAMPO 04 - PESSOA PARA CONTATO/DDD/TELEFONE 
Informar nome de pessoa e telefone para contato. 
CAMPOS 05 a 09 - ENDEREÇO 
Informar o endereço para qual o empregador deseja que sejam encaminhados as informações e os documentos gerados pela 
CAIXA. 
CAMPO 10 - TOMADOR DE SERVIÇO (CNPJ/CEI) 
Preencher com o CNPJ/CEI do tomador de serviço indicado no campo 11, ou matrícula CEI da obra de construção civil, 
conforme o caso. 
CAMPO 11 - TOMADOR DE SERVIÇO (RAZÃO SOCIAL) 
O cedente de mão-de-obra deve informar a razão/denominação social do tomador de serviço. 
No caso de cessão de trabalhador, informar o nome do órgão ou empregador requisitante. 
CAMPO 12 - FPAS 
Informar o código referente à atividade econômica principal do empregador que identifica as contribuições ao FPAS e a 
terceiros. 
No caso de empregador doméstico, informar o código 868. 
CAMPO 13 - SIMPLES 
Informar se o empregador é ou não optante pelo SIMPLES, mediante os seguintes códigos: 
1 - não optante; 
2 - optante – faturamento anual até R$ 1.200.000,00; 
3 - optante – faturamento anual superior a R$ 1.200.000,00; 
4 - não optante – produtor rural pessoa física (CEI e FPAS 604) - faturamento anual superior a R$ 1.200.000,00; 
No caso de empregador doméstico e produtor rural pessoa física com faturamento inferior a R$ 1.200.000,00 anuais, 
informar o código 1. 
CAMPO 14 - CNAE 
Informar o código CNAE FISCAL. 
No caso de empregador doméstico, informar o código 9500100. 
A tabela de códigos do CNAE Fiscal, pode ser consultada na Internet nos “sites”: 
- www.caixa.gov.br 
- www.previdenciasocial.gov.br 
- www.receita.fazenda.gov.br 
CAMPO 15 - NOME DO TRABALHADOR 
Informar, por completo, o nome civil do trabalhador, omitidos os títulos e patentes. 
Quando o campo não comportar o nome completo, manter o prenome e o sobrenome, abreviando os nomes intermediários 
mediante a utilização da primeira letra destes.  
CAMPO 16 - Nº DO PIS/PASEP/INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 
Informar o número do PIS/PASEP do trabalhador. 
Para o empregado doméstico não inscrito no PIS/PASEP, deve ser informado o número de inscrição na condição de 
Contribuinte Individual – CI, na Previdência Social. 
CAMPO 17 - DATA ADMISSÃO 
Informar, no formato DD/MM/AAAA, a data de admissão do trabalhador. 
CAMPO 18 – CAT (Categoria de Trabalhador) 
Informar, de acordo com a categoria de trabalhador, usando um dos seguintes códigos: 

CÓDIGO CATEGORIA 
1 Trabalhador 
3 Trabalhador não vinculado ao RGPS, mas com direito ao FGTS 
4 Trabalhador contratado nos termos da Lei 9.601/98 
5 Contribuinte Individual – Diretor não empregado com FGTS (Lei nº 8.036/90, artigo 16) 
6 Empregado doméstico 
7 Menor Aprendiz (Lei nº 10.097/00) 

Os trabalhadores afastados para prestar serviço militar obrigatório enquadram-se na categoria 1. 
Sempre que este código deixar de ser informado ou for informado incorretamente, será adotado o código 1. 
CAMPO 19 – DATA MOVIMENTAÇÃO/CÓDIGO 
Informar, no formato DD/MM/AAAA, a data de movimentação do trabalhador que teve seu contrato de trabalho rescindido, 
bem como o código de movimentação, conforme situações discriminadas no quadro a seguir: 

CÓDIGO SITUAÇÃO 
I 1 Rescisão, sem justa causa, por iniciativa do empregador, inclusive a rescisão antecipada de contrato a termo 
I 2 Rescisão, por culpa recíproca ou força maior 
I 3 Rescisão por término de contrato de trabalho por prazo determinado 
I 4 Rescisão, sem justa causa, do contrato de trabalho do empregado doméstico, por iniciativa do empregador 
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L Outros motivos de rescisão do contrato de trabalho 
No caso de rescisão antecipada do contrato de trabalho por prazo determinado (inclusive os firmados nos termos das Leis 
6.019/74 e 9.601/98) deve ser informado o código de afastamento I1. 
Entende-se como data de movimentação, no caso de rescisão do contrato de trabalho, o último dia trabalhado. 
Sempre que este código deixar de ser informado ou for informado incorretamente, será adotado o código I1. 
CAMPO 20- AVISO PRÉVIO 
Informar a modalidade de aviso prévio concedido ao trabalhador, conforme códigos abaixo: 
1 - Trabalhado 
2 - Indenizado 
Nos casos de término de contrato de trabalho por prazo determinado (inclusive os firmados nos termos das Leis 6.019/74 e 
9.601/98) e força maior, deve ser informado, neste campo, o código 1, em face da sua similaridade com o contrato cujo aviso 
prévio foi trabalhado. 
Sempre que este código deixar de ser informado ou for informado incorretamente, será adotado o código 1. 
CAMPO 21 –RECOLHIMENTO DISSÍDIO/ACORDO (Data da homologação/publicação) 
Preencher somente quando se tratar de recolhimento referente a dissídio coletivo ou acordo trabalhista, informando a data da 
sua homologação/publicação. 
CAMPO 22 - DATA NASCIMENTO 
Informar, no formato DD/MM/AAAA, a data de nascimento do trabalhador. 
CAMPO 23 - CARTEIRA DE TRABALHO (Nº/SÉRIE) 
Informar o número e série da CTPS do trabalhador. 
CAMPO 24 - DATA OPÇÃO 
Indicar a data em que o trabalhador fez sua opção pelo regime do FGTS.  
Preencher somente para os trabalhadores cuja data de admissão seja anterior a 05 OUT 88 ou no caso de empregado 
doméstico, a data em que o empregador doméstico optou pela sua inclusão no Sistema do FGTS, que pode ser igual ou 
posterior à data de admissão, porém não anterior a 01.03.2000. 
CAMPO 25 - MÊS ANTERIOR À RESCISÃO 
Informar o valor integral da remuneração (incluindo a parcela do 13º salário) paga, devida ou creditada, referente ao mês 
anterior ao do efetivo desligamento do trabalhador. 
Não preencher este campo quando o recolhimento já tiver sido efetuado. 
CAMPO 26 – MÊS DA RESCISÃO 
Informar o valor integral da remuneração (incluindo a parcela do 13º salário) paga, devida ou creditada, referente ao mês do 
efetivo desligamento do trabalhador. 
CAMPO 27 – AVISO PRÉVIO INDENIZADO 
Informar o valor integral do aviso prévio indenizado (incluindo a parcela do 13º salário) pago, devido ou creditado ao 
trabalhador. 
CAMPO 28 – SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS 
Informar o saldo da conta do FGTS do trabalhador que servirá de base para o cálculo da multa rescisória. O valor do saldo é 
composto pelo montante de todos os depósitos devidos ao FGTS na vigência do contrato de trabalho, acrescido das 
remunerações devidas durante a vigência deste. 
Atentar para os valores do mês anterior à rescisão, do mês da rescisão e do aviso prévio indenizado, quando for o caso, que 
devem ser acrescidos ao saldo, caso não constem do extrato emitido.  Neste caso sem 0,5% da Contribuição Social. 
Os saques efetuados pelo trabalhador na vigência do contrato de trabalho, devidamente atualizados, compõem o saldo da 
conta vinculada para efeito de cálculo da multa rescisória e da contribuição social. 
Para demissões sem justa causa ou por culpa recíproca ou força maior, ocorridas a partir de 01 de maio de 2002, referente a 
trabalhador cuja data de admissão, naquele contrato de trabalho, for anterior a 01/03/1990, o empregador deverá adotar os 
procedimentos citados no item 4.4 desta Circular e de seus subitens. 
Quando informado código de movimentação I3, este campo não deverá ser preenchido. 
CAMPO 29 – SOMATÓRIO (Campos 25 a 28) 
Informar o somatório dos valores relacionados nos campos 25 a 28, da respectiva guia. 
CAMPO 30 – MÊS ANTERIOR À RESCISÃO 
a) Para o recolhimento no prazo legalmente estabelecido em se tratando de empregador sujeito ao recolhimento da 
Contribuição Social, estabelecida pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01, a partir da competência Outubro 2001: 
- aplicar a alíquota de 8,5%(oito e meio por cento) sobre o valor constante no campo 25 para as categorias 01, 03 e 05; 
- aplicar a alíquota de 2,5%(dois e meio por cento) sobre o valor constante no campo 25 para as categorias 04 e 07. 
b) Para o recolhimento em atraso, em se tratando de empregador sujeito ao recolhimento da Contribuição Social, estabelecida 
pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01, a partir da competência Outubro 2001: 
- aplicar sobre o valor constante no campo 25 o Índice FGTS para Recolhimento em Atraso, constante do Edital CAIXA para 
Recolhimento em Atraso, em seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 1,0625 para as categorias 01, 03 e 05; 
- aplicar sobre o valor constante no campo 25 o Índice FGTS para Recolhimento em Atraso, constante do Edital CAIXA para 
Recolhimento em Atraso, em seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 0,3125 para as categorias 04 e 07. 
c) Para o recolhimento no prazo legalmente estabelecido em se tratando de empregador isento do recolhimento da 
Contribuição Social estabelecida pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01: 
- aplicar a alíquota de 8%(oito por cento) sobre o valor constante no campo 25 para as categorias 01, 03, 05 e 06; 
- aplicar a alíquota de 2%(dois por cento) sobre o valor constante no campo 25 para as categorias 04 e 07. 
d) Para o recolhimento em atraso, em se tratando de empregador isento do recolhimento da Contribuição Social 
estabelecida pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01: 
- aplicar sobre o valor constante no campo 25 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA para as categorias 01, 03, 05 e 06; 
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- aplicar sobre o valor constante no campo 25 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA para as categorias 04 e 07 e, em 
seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 0,25. 
CAMPO 31 – MÊS DE RESCISÃO 
a) Para o recolhimento no prazo legalmente estabelecido em se tratando de empregador sujeito ao recolhimento da 
Contribuição Social, estabelecida pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01, a partir da competência Outubro 2001: 
- aplicar a alíquota de 8,5%(oito e meio por cento) sobre o valor constante no campo 26 para as categorias 01, 03 e 05; 
- aplicar a alíquota de 2,5%(dois e meio por cento) sobre o valor constante no campo 26 para as categorias 04 e 07. 
b) Para o recolhimento em atraso, em se tratando de empregador sujeito ao recolhimento da Contribuição Social, estabelecida 
pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01, a partir da competência Outubro 2001: 
- aplicar sobre o valor constante no campo 26 o Índice FGTS para Recolhimento em Atraso, constante do Edital CAIXA para 
Recolhimento em Atraso, publicado mensalmente no DOU e, em seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 
1,0625 para as categorias 01, 03 e 05; 
- aplicar sobre o valor constante no campo 26 o Índice FGTS para Recolhimento em Atraso, constante do Edital CAIXA para 
Recolhimento em Atraso, em seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 0,3125 para as categorias 04 e 07. 
c) Para o recolhimento no prazo legalmente estabelecido em se tratando de empregador isento do recolhimento da 
Contribuição Social estabelecida pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01: 
- aplicar a alíquota de 8%(oito por cento) sobre o valor constante no campo 26 para as categorias 01, 03, 05 e 06; 
- aplicar a alíquota de 2%(dois por cento) sobre o valor constante no campo 26 para as categorias 04 e 07. 
d) Para o recolhimento em atraso, em se tratando de empregador isento do recolhimento da Contribuição Social estabelecida 
pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01: 
- aplicar sobre o valor constante no campo 26 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA para as categorias 01, 03, 05 e 06; 
- aplicar sobre o valor constante no campo 26 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA para as categorias 04 e 07 e, em 
seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 0,25. 
CAMPO 32 – AVISO PRÉVIO INDENIZADO 
a) Para o recolhimento no prazo legalmente estabelecido em se tratando de empregador sujeito ao recolhimento da 
Contribuição Social, estabelecida pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01, a partir da competência Outubro 2001: 
- aplicar a alíquota de 8,5%(oito e meio por cento) sobre o valor constante no campo 27 para as categorias 01, 03 e 05; 
- aplicar a alíquota de 2,5%(dois e meio por cento) sobre o valor constante no campo 27 para as categorias 04 e 07. 
b) Para o recolhimento em atraso, em se tratando de empregador sujeito ao recolhimento da Contribuição Social, estabelecida 
pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01, a partir da competência Outubro 2001: 
- aplicar sobre o valor constante no campo 27 o Índice FGTS para Recolhimento em Atraso, constante do Edital CAIXA para 
Recolhimento em Atraso, publicado mensalmente no DOU e, em seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 
1,0625 para as categorias 01, 03 e 05; 
- aplicar sobre o valor constante no campo 27 o Índice FGTS para Recolhimento em Atraso, constante do Edital CAIXA para 
Recolhimento em Atraso, publicado mensalmente no DOU e, em seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 
0,3125 para as categorias 04 e 07. 
c) Para o recolhimento no prazo legalmente estabelecido em se tratando de empregador isento do recolhimento da 
Contribuição Social estabelecida pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01: 
- aplicar a alíquota de 8%(oito por cento) sobre o valor constante no campo 27 para as categorias 01, 03, 05 e 06; 
- aplicar a alíquota de 2%(dois por cento) sobre o valor constante no campo 27 para as categorias 04 e 07. 
d) Para o recolhimento em atraso, em se tratando de empregador isento do recolhimento da Contribuição Social estabelecida 
pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01: 
- aplicar sobre o valor constante no campo 27 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA para as categorias 01, 03, 05 e 06; 
- aplicar sobre o valor constante no campo 27 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA para as categorias 04 e 07 e, em 
seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 0,25. 
CAMPO 33 – MULTA RESCISÓRIA 
A partir de 28 de setembro de 2001, todo empregador, à exceção do empregador doméstico, fica obrigado ao recolhimento da 
Contribuição Social, por despedida de trabalhador sem justa causa, conforme determina o artigo 1º da Lei Complementar nº 
110/01. 
Orientação para o cálculo do Recolhimento, de acordo com código de movimentação informado no campo 19: 
a) Código de movimentação I1: 
- para o recolhimento no prazo legalmente estabelecido, aplicar 50%(cinqüenta por cento) sobre o valor constante no campo 
28. 
- para o recolhimento em atraso, aplicar sobre o valor lançado no campo 28 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA. 
b) Código de movimentação I2: 
- para o recolhimento no prazo legal, aplicar 20%(vinte por cento) sobre o valor constante no campo 28. 
- para o recolhimento em atraso, aplicar sobre o valor constante no campo 28 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA e, 
em seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 0,40. 
c) Código de movimentação I3: 
- não é devida a multa rescisória. 
d) Códigos de movimentação I4 ou L: 
- para o recolhimento no prazo legal, aplicar 40%(quarenta por cento) sobre o valor constante no campo 28. 
- para o recolhimento em atraso, aplicar sobre o valor constante no campo 28 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA e, 
em seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 0,80. 
CAMPO 34 – TOTAL A RECOLHER 
Informar o somatório dos valores relacionados nos campos 30 a 33, da respectiva guia. 
LOCAL E DATA 
Informar o nome da cidade e a data da entrega da GRFC. 
ASSINATURA 
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Assinatura do empregador ou seu representante legal. 
5  DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 
5.1  No recolhimento da GRFC, a alíquota da Contribuição Social instituída pelo art. 1º, da Lei Complementar 110/01 – 10% 
(dez por cento) sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao FGTS, durante a vigência do contrato de 
trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas, só será devida quando a movimentação do trabalhador 
tiver ocorrido em data igual ou posterior a 28.09.01, para os casos de dispensa sem justa causa. 
5.2  No recolhimento da GRFC, a alíquota da Contribuição Social instituída pelo art. 2º, da Lei Complementar 110/01 de 
0,5% (meio por cento) é devido sobre o valor da remuneração do mês anterior à rescisão, mês da rescisão e do aviso prévio 
indenizado, a partir da competência Outubro/2001. 
5.3  O recolhimento dessas contribuições é exigível a partir das datas constantes da tabela abaixo: 

Data de afastamento  
Parcela 27/09/01 28/09/01 29/09/01 30/09/01 01/10/01 a 31/10/01 A partir de 01/11/01 

 
Mês Anterior 

 
N 

 
N 

 
N 

 
N 

 
N 

 
S 
 

 
Mês Rescisão 
e Aviso Prévio 

Indenizado 

 
N 

 
N 

 
N 

 
N 

 
S 

 
S 
 

 
Multa 

Rescisória 

 
N 

 
S 

 
S 

 
S 

 
S 

 
S 
 

Obs.:  Contribuição Social não devida = N 
           Contribuição Social devida       = S 
5.4  No recolhimento da GFIP, a alíquota da Contribuição Social instituída pelo art. 2º, da Lei Complementar 110/01 de 0,5% 
(meio por cento) é devido sobre o valor da remuneração mensal a que se referir o recolhimento, a partir da competência 
Outubro/2001. 
6  DO LOCAL DE RECOLHIMENTO E PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
6.1  Os recolhimentos e/ou informações de que trata esta Circular devem ser realizados e/ou entregues em agências da 
CAIXA ou de banco conveniado de livre escolha, ou ainda via Internet, utilizando-se do Conectividade Social, no âmbito da 
circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, à exceção dos empregadores/contribuintes optantes pela 
centralização dos recolhimentos, que devem observar o disposto em item específico adiante, desta Circular, inclusive no que 
diz respeito aos recolhimentos rescisórios. 
6.2  No caso dos empregadores rurais o recolhimento pode ser efetuado no município do seu domicílio. 
7  PRAZOS DE RECOLHIMENTO  
7.1  DA GFIP NO PRAZO 
7.1.1  Devem ser efetuados até o dia 07 de cada mês, referente a remuneração do mês anterior: 
- os depósitos do FGTS relativos ao percentual incidente sobre a remuneração paga ou devida; 
- a contribuição social de 0,5% devida pelos empregadores, incidente sobre a remuneração paga ou devida, pelo prazo de 
sessenta meses, a contar da competência outubro/2001, de que trata a Lei Complementar nº 110/01. 
7.1.2  Caso não haja expediente bancário no dia 7, o prazo para recolhimento, sem acréscimos legais, é o dia útil 
imediatamente anterior. 
7.1.3  Caso o recolhimento da GFIP seja feitos em canais alternativos (Lotéricas, CAIXA AQUI, Auto Atendimentos, 
Internet Bank, etc) em dias que não haja expediente bancário (sábado, domingo ou feriado nacional), será considerado como 
data de recolhimento o primeiro dia útil imediatamente posterior, incidindo os encargos devidos caso este dia seja posterior 
ao dia 7. 
7.2  DA GFIP EM ATRASO 
7.2.1  Para o cálculo de recolhimento em atraso devem ser observados os procedimentos constantes de Edital específico, 
divulgado pela CAIXA por meio de comunicado publicado no DOU e disponibilizado mensalmente no “site” da CAIXA 
(www.caixa.gov.br). 
7.3  DA GRFC 
7.3.1  O vencimento da GRFC é determinado pela situação da movimentação, conforme os seguintes quadros: 

SITUAÇÃO DEPÓSITO + CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PRAZO DE RECOLHIMENTO 
 

Aviso prévio 
trabalhado 

 

Mês anterior 1º dia útil subseqüente à data do efetivo desligamento, 
desde que este dia útil seja igual ou anterior ao dia 07 
do mês de rescisão. Quando o 1º dia útil for posterior 
ao dia 7 do mês subseqüente o vencimento ocorre no 
mencionado dia 7 

Término de 
contrato de 

trabalho por prazo 
determinado 
(inclusive os 
firmados nos 

termos das Leis 
6.019/74 e 
9.601/98) 

Mês da rescisão 1º dia útil subseqüente à data do efetivo desligamento 
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 Multa rescisória 1º dia útil subseqüente à data do efetivo desligamento 
Mês anterior Até o dia 7 do mês da rescisão 

Mês da rescisão Até o 10º dia corrido a contar do dia imediatamente 
posterior ao desligamento. Quando o 10º dia corrido for 
posterior ao dia 7 do mês subseqüente o vencimento 
ocorre no mencionado dia 7. Caso não haja expediente 
bancário no 10º dia corrido, o prazo para recolhimento, 
sem acréscimos legais, é o dia útil imediatamente 
anterior ao 10º dia corrido. 

Aviso Prévio Indenizado Até o 10º dia corrido a contar do dia imediatamente 
posterior ao desligamento. Quando o 10º dia corrido for 
posterior ao dia 7 do mês subseqüente o vencimento 
ocorre no mencionado dia 7. Caso não haja expediente 
bancário no 10º dia corrido, o prazo para recolhimento, 
sem acréscimos legais, é o dia útil imediatamente 
anterior ao 10º dia corrido. 

 
 
 
 

Rescisão 
antecipada de 
contrato de 

trabalho por prazo 
determinado 
(inclusive os 
firmados nos 

termos das Leis 
6.019/74 e 
9.601/98) 

Aviso prévio 
indenizado 

 
 
 
 
 
 

Despedida 
indireta 

 

Multa rescisória Até o 10º dia corrido a contar do dia imediatamente 
posterior ao desligamento. Caso não haja expediente 
bancário no 10º dia corrido, o prazo para recolhimento, 
sem acréscimos legais, é o dia útil imediatamente 
anterior ao 10º dia corrido. 

7.3.1.1  O descumprimento do prazo de recolhimento sujeita o empregador às cominações previstas no artigo 22 da Lei 
8.036/90, com a redação dada pelo artigo 6º da Lei 9.964/00, de 10.04.00. 
7.3.2  Para o cálculo de recolhimento em atraso devem ser observados os procedimentos constantes de Edital específico, 
divulgado pela CAIXA por meio de comunicado publicado no DOU e disponibilizado mensalmente no “site” da CAIXA 
(www.caixa.gov.br). 
7.3.2.1  Os índices para recolhimento do mês anterior à rescisão, do mês da rescisão e do aviso prévio indenizado, em atraso, 
são disponibilizados em tabela específica, diferenciada da tabela referente à multa rescisória. 
8  DA CENTRALIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO 
8.1  O empregador/contribuinte que possua mais de um estabelecimento pode, sem necessidade de autorização da CAIXA, 
definir-se pela centralização dos depósitos do FGTS, desde que mantenha, em relação àquelas unidades, o controle de pessoal 
e os registros contábeis também centralizados, devendo: 
utilizar a GFIP gerada pelo SEFIP, contendo os recolhimentos dos estabelecimentos centralizados; 
manter sob a sua guarda a Relação de Estabelecimentos Centralizados – REC e a Relação de Empregados - RE. 
8.1.1  A centralização dos recolhimentos ao FGTS não implica na centralização dos recolhimentos para a Previdência Social. 
8.2  No caso de centralização dos recolhimentos de dependências localizadas em Unidades Regionais de Administração do 
FGTS distintas, o empregador deve informar à CAIXA, mediante expediente específico, o nome, o CNPJ e o endereço da 
unidade centralizadora e das centralizadas, bem como apresentar formulário de Pedido de Transferência de Conta Vinculada 
– PTC, disponível nas Unidades da CAIXA, caso seu recolhimento, anteriormente, fosse efetuada de forma descentralizada. 
8.3  No preenchimento do “Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - TRCT”, o empregador deve consignar, logo abaixo 
do título do documento, a expressão “Centralização recolhimentos - ______________/_____ (Município/UF)”. 
8.4  A opção pela centralização condiciona o empregador à realização dos recolhimentos rescisórios no âmbito da mesma 
circunscrição regional onde são efetuados os recolhimentos mensais. 
8.5  Não é permitida a centralização para recolhimento recursal. 
9  DO DEPÓSITO RECURSAL 
9.1  Depósito estabelecido pelo art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, devido em decorrência de processo 
trabalhista, como condição essencial à interposição de recurso do empregador contra decisão proferida pela Justiça do 
Trabalho.  
9.2  Deve ser efetivado em conta vinculada do FGTS, aberta para este fim específico, mediante preenchimento de GFIP 
avulsa, em 2 (duas) vias com a seguinte destinação: 
1ª Via - CAIXA/BANCO CONVENIADO 
2ª Via - EMPREGADOR 
9.3  Cada GFIP corresponde ao depósito recursal relativo apenas a um processo.  
9.3.1  A GFIP pode ser quitada em qualquer agência da CAIXA ou dos Bancos conveniados. 
9.4  São informações indispensáveis à caracterização do recolhimento como ‘depósito recursal’. 
9.4.1  Do Depositante (Empregador): 
Razão Social/Nome (campo 02); 
CNPJ/CEI (campo 04); 
Endereço (campos 05 a 09). 
9.4.2  Do Trabalhador: 
Nome (campo 34); 
Número PIS/PASEP (campo 27). 
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9.4.2.1  No caso de Sindicato, Federação ou Confederação, atuando como substituto processual, informar, no campo 34, o 
nome/razão social da entidade. 
9.4.2.2  Tratando-se de ação conjunta, indicar, no campo 34, o nome de um dos reclamantes, seguido da expressão “E 
OUTROS”. 
9.4.2.3  Na impossibilidade de cadastramento do número do PIS/PASEP do trabalhador ou àqueles cujas relações trabalhistas 
tenham se encerrado anteriormente a 01.01.72, excepcionalmente pode ser indicado o número do Processo/Juízo para o 
campo 27. 
9.4.3  Do Processo: 
Outras informações (campo 26) - preencher com o número do processo, bem como a identificação do juízo correspondente. 
9.4.4  Do Depósito: 
Competência Mês/Ano (campo 24) - deve ser preenchido no formato MM/AAAA, correspondente ao mês/ano em que o 
recolhimento está sendo efetuado; 
Código recolhimento (campo 25) - deve ser preenchido sempre com o código 418; 
Remuneração (campo 31) - deve ser preenchido com o valor devido a título de depósito recursal; 
Total a recolher FGTS (campo 42) - deve ser preenchido com o mesmo valor consignado no campo 31. 
9.5  O não preenchimento do campo que identifica o depositante/empregador, o reclamante/ trabalhador, o processo/juízo ou 
o valor recolhido, impossibilita a abertura de conta no cadastro do FGTS para este fim. 
10  DAS ENTIDADES DE FINS FILANTRÓPICOS 
10.1  Os depósitos de entidades de fins filantrópicos, referentes a competências anteriores a outubro de 1989, nos termos do 
Decreto-Lei nº 194/67, são exigíveis integralmente quando da rescisão do contrato de trabalho com justa causa, ou a pedido 
do trabalhador, ou para fins de utilização em moradia própria. 
10.2  Poderá, a empresa, efetuar o recolhimento de forma espontânea a qualquer tempo 
10.3  DO DERF – ENTIDADES DE FINS FILANTRÓPICOS - NO PRAZO 
10.3.1  No caso de rescisão ou extinção do contrato de trabalho e no recolhimento espontâneo observar: 
10.3.1.1  Os depósitos são efetuados com base no saldo da conta vinculada posicionado na data do último crédito de JAM. 
10.3.1.2  Estes depósitos devem ser realizados até o primeiro dia útil posterior ao crédito de JAM, imediatamente após o 
afastamento. 
10.3.2  Em se tratando de recolhimento para utilização em moradia própria, o empregador deve observar: 
10.3.2.1  O saldo da conta vinculada, corrigido até o dia 10 precedente à data do efetivo recolhimento deve ser atualizado, a 
partir daí, até o dia que antecede a quitação do DERF, com base na Taxa Referencial - TR do dia primeiro do mês, mais juros 
de 6%(seis por cento) ao ano “pro rata die” 
10.3.2.2  O depósito deve ser efetuado em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da comunicação do Agente do Sistema 
Financeiro da Habitação - SFH. 
10.4  DO DERF – ENTIDADES DE FINS FILANTRÓPICOS - EM ATRASO 
10.4.1  O recolhimento efetuado após os prazos estipulados implica no pagamento das seguintes cominações, calculadas a 
partir do saldo da conta vinculada posicionado no dia do último crédito de JAM anterior à data em que o recolhimento era 
devido. 
10.4.1.2  Sobre o saldo da conta vinculada convertido para a moeda da data da quitação, acrescido da atualização monetária, 
incide ainda: 
- juros de mora de 0,5%(meio por cento) ao mês ou fração; 
- multa de 10%(dez por cento), reduzindo-se esse percentual para 5%(cinco por cento) se o recolhimento ocorrer até o último 
dia útil do mês em que era devido. 
10.4.2  O recolhimento em atraso implica, ainda, na atualização do saldo da conta vinculada até a última data de crédito de 
JAM anterior à data de quitação. 
11  DO CADASTRAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DOS EMPREGADORES E TRABALHADORES NO SISTEMA FGTS 
11.1  O cadastramento do empregador e do trabalhador, no sistema FGTS, ocorre com a efetivação do seu primeiro 
recolhimento para o Fundo ou quando da primeira prestação de informações à Previdência Social. 
11.1.1  A identificação do empregador, no sistema FGTS, é feita por meio de sua inscrição no CNPJ/CEI e, no caso do 
empregador doméstico, exclusivamente por meio da inscrição CEI. 
11.2  Para o cadastramento do empregador, exceto para o empregador doméstico e com recolhimento recursal, é utilizada 
necessariamente, a GFIP em meio magnético/Sistema SEFIP. 
11.2.1  O empregador doméstico que por ocasião do recolhimento de FGTS de trabalhadores recém-admitidos, utilizar a 
GFIP avulsa ou a GFIP pré-impressa, deve informar, por meio do formulário Retificação de Dados do Trabalhador - 
FGTS/INSS – RDT Modelo 2, o endereço dos mesmos.  
11.3  O trabalhador é identificado no sistema FGTS por meio do seu número de inscrição no PIS/PASEP/CI, o qual deve ser 
informado sempre que solicitado nos formulários, tanto para os novos admitidos quanto àqueles já constantes no cadastro, 
mas que ainda não possuam essa inscrição/identificação validada em sua conta vinculada do FGTS. 
11.3.1  Essa obrigatoriedade, entretanto, não exime o empregador da prestação das demais informações relativas ao 
trabalhador, conforme solicitado na GFIP. 
11.3.2  O não atendimento dessa regra caracteriza ausência de elemento essencial à constituição do cadastro do sistema 
FGTS, comprometendo direito constitucional do trabalhador, bem como o curso normal e regular da movimentação da conta 
vinculada, sujeitando o empregador às sanções previstas na Lei nº 8.036/90. 
12  DA RETIFICAÇÃO DE DADOS E DE INFORMAÇÕES DA GFIP E DA GRFC 
12.1  Os dados pré-impressos e as informações cadastrais podem ser alterados por meio dos seguintes formulários: 
- Retificação de Dados do Empregador - FGTS/INSS – RDE Modelo 2 - utilizado para alteração de dados cadastrais do 
empregador. 
- Retificação de Dados do Trabalhador - FGTS/INSS - RDT Modelo 2 - utilizado para alteração de dados cadastrais do 
trabalhador. 
12.1.1  A responsabilidade pelo preenchimento e veracidade dos dados é do empregador. 
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12.1.1.1  Em se tratando exclusivamente de alteração/inclusão de endereço, este procedimento pode ser solicitado também 
pelo trabalhador, independente de anuência do empregador. 
12.2  O formulário Retificação da Remuneração e Devolução do FGTS - RRD Modelo 2 é utilizado para retificar a 
remuneração, categoria e/ou total recolhido. 
12.2.1  Para retificação de remuneração/saldo, informada em GRFC, é necessário que a empresa informe o código de 
recolhimento conforme tabela abaixo: 

CAMPO DA GRFC CÓDIGO RECOLHIMENTO A SER INFORMADO NA RRD 
CAMPO 25 – MÊS ANTERIOR À RESCISÃO  406 – Recolhimento Mês Anterior à Rescisão 
CAMPO 26 – MÊS DA RESCISÃO 407 – Recolhimento Mês da Rescisão 
CAMPO 27 – AVISO PRÉVIO INDENIZADO  408 – Recolhimento Aviso Prévio Indenizado 
CAMPO 28 – SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS 400 – Recolhimento Multa Rescisória 

12.3  Empregador que utilize o aplicativo SEFIP, as alterações cadastrais permitidas estão descritas no manual de orientação 
do próprio programa. 
12.4  Os formulários de retificação, por tratarem da correção de dados de contas já existentes, não permitem a inclusão de 
novos trabalhadores ou de trabalhadores não constantes do cadastro. 
12.5  Os formulários RDE Modelo 2, RDT Modelo 2 e RRD Modelo 2 encontram-se disponíveis no site da CAIXA 
(www.caixa.gov.br) e no comércio para aquisição e preenchimento. 
13  DA INFORMAÇÃO DE SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS 
13.1  O empregador, para fins de cálculo da multa rescisória - §§ 1º e 2º do artigo 18 da Lei 8.036/90, com a redação dada 
pela Lei nº 9.491, de 9.9.97 - pode utilizar: 
- extrato fornecido pela CAIXA; 
- a informação de saldo contida no campo “Saldo Fins Rescisórios Em” da última GFIP pré-impressa pela CAIXA, no caso 
de empregador doméstico; 
- a informação de saldo contida no campo “Saldo para fins rescisórios” na GRFC pré-impressa; 
- a informação de saldo em forma de retorno automático de informações, disponibilizado aos empregadores que se utilizam 
do aplicativo Conectividade Social; e 
- a informação de saldo constante na Informação de Saldo – IS, enviada mensalmente pelo Correio, aos empregadores que 
efetuaram solicitação para recebimento junto a qualquer agência da CAIXA. 
13.1.1  Por ocasião da utilização da informação, o empregador deve verificar a data a que se refere o saldo, acrescentando os 
depósitos e atualizações devidas, quando for o caso, para a época da rescisão contratual. 
13.1.2  Para demissões sem justa causa ou por culpa recíproca ou força maior, ocorridas a partir de 01 de maio de 2002, 
referente a trabalhador cuja data de admissão, naquele contrato de trabalho, for anterior a 01/03/1990, o empregador deverá 
adotar os procedimentos citados no item 4.4 desta Circular e de seus subitens. 
13.1.3  Será imputada ao empregador a responsabilidade pela inexistência ou inexatidão do saldo para fins rescisórios 
informado pela CAIXA, quando esse houver realizado recolhimento sem a devida e correta individualização na conta 
vinculada do trabalhador, recolhimento a menor ou na ausência de recolhimento. 
13.1.4  Os saques ocorridos na conta vinculada em período anterior à migração dos cadastros dos bancos depositários, em 
face da legislação então vigente, não compõe o valor do saldo para fins rescisórios, devendo essa atualização, quando for o 
caso, ser requerida formalmente à CAIXA, por meio de suas agências, apresentando a seguinte documentação: 
- nome e CNPJ/CEI do empregador 
- nome, número do PIS, CTPS e data de admissão/opção do trabalhador 
- extrato analítico completo da conta vinculada do FGTS a partir do trimestre civil imediatamente anterior ao primeiro saque 
ocorrido na vigência do contrato ou, na sua falta, a informação/demonstração dos saques do(s) banco(s) depositário(s) da 
época. 
14  CONSIDERAÇÕES GERAIS 
14.1  Tratando-se de antecipações de recolhimento de parcelamento administrativo de débito para com o FGTS, motivadas 
por rescisão de contrato de trabalho ou outra hipótese de movimentação de conta vinculada, de empregado constante do 
acordo, deve ser utilizada GFIP, gerada pelo SEFIP com o código de recolhimento 115. 
14.2  No caso de dissídio ou acordo coletivo, deve ser considerado como mês de competência aquele relativo ao da sentença 
do dissídio ou homologação do acordo, com vencimento até o dia 07 do mês subseqüente. 
14.3  O recolhimento englobará todos os empregados vinculados ao empregador no período compreendido pelo dissídio ou 
acordo coletivo, independente se desligado ou não. 
14.4  O recolhimento do FGTS relativo a comissões ou percentagens devidas sobre vendas à prazo , de trabalhador cujo 
contrato tenha sido anteriormente extinto, torna-se obrigatório quando da quitação de cada parcela, por parte do empregador, 
devida àquele título, haja vista que o direito às comissões se concretiza com o pagamento das prestações. 
14.4.1  Para realização do recolhimento, devem ser observados os seguintes procedimentos no preenchimento da GRFC: 
- a data de movimentação (campo 19) será a do efetivo desligamento do trabalhador; 
- prazo de recolhimento será o estabelecido nesta Circular, considerando como data de movimentação a data de pagamento da 
parcela de comissão/percentagem ao trabalhador; 
- deve ser informada a data de pagamento da comissão/percentagem ao trabalhador, no campo 21 da GRFC, tendo em vista a 
similaridade com os casos de dissídio. 
14.5 Para as situações de dissídio/acordo e comissões/percentagens, sendo devidas as parcelas relativas ao mês anterior à 
rescisão e ao mês da rescisão, estas devem ser recolhidas utilizando-se do SEFIP, juntamente com os demais trabalhadores. 
14.5.1 A data de afastamento não deverá ser informada no SEFIP. 
14.6 O recolhimento da Multa Rescisória correspondente ao valor de dissídio/acordo e comissões/percentagens, deve ser 
efetuado por meio do formulário GRFC. 
14.7 A tabela para cálculo de recolhimentos em atraso que contém os índices referentes a competências posteriores a outubro 
de 1989, é disponibilizada mensalmente, pela CAIXA, em seu site (www.caixa.gov.br). 

http://www.caixa.gov.br/
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14.8 Para a obtenção de índices relativos ao recolhimento de competências anteriores a OUT 1989, o empregador deve 
dirigir-se à CAIXA. 
14.9 O edital disponibilizado para utilização no SEFIP contempla os índices para recolhimento em atraso desde a 
competência 01/1967.  
14.10 O índice único utilizado para cálculo do recolhimento em atraso tem como base o percentual referente ao depósito do 
FGTS, acrescido da respectiva correção monetária, juros de mora e multa contados a partir do vencimento da competência, 
calculados para cada data de pagamento da vigência do Edital do FGTS. 
14.11 A CAIXA tem o prazo legal de 10 (dez) dias úteis, a contar do dia útil imediatamente posterior ao recolhimento da 
GRFC, para atender as solicitações de saque dos depósitos rescisórios. 
14.12 O preenchimento e a prestação das informações nas GFIP, GRFC e DERF são de inteira responsabilidade do 
empregador, que se sujeitará às cominações legais em virtude da inconsistência das informações. 
14.13 Uma vez que o empregador tenha efetuado recolhimento do FGTS para empregado doméstico, este deverá 
ocorrer enquanto durar o contrato de trabalho. 
15 Esta Circular revoga a Circular CAIXA 250/02 e demais disposições em contrário e entra em vigor na data de sua 
publicação. 
JOSÉ RENATO CORRÊA DE LIMA 
Diretor 
 

ATOS  

 
53. ATO Nº 223, DE 12 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
(DJU 19.06.2002, Seção 1, p. 364). 
O VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais; 
Considerando que o Poder Executivo da União disciplinou o funcionamento das repartições públicas em horário especial nos 
dias dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol, durante a Copa do Mundo - 2002; 
Considerando que os jogos da Seleção Brasileira de Futebol ocorrerão no período matutino; e 
Considerando a necessidade de funcionamento dos serviços do Tribunal, resolve: 
Art. 1º Determinar que, nos dias dos jogos da Seleção Brasileira, o horário de expediente no Tribunal Superior do Trabalho 
será das 12 às 19 horas. 
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
VANTUIL ABDALA 
Ministro Vice-Presidente no exercício da Presidência 
 
54. ATO Nº 88, DE 14 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (DJU 
19.06.2002, Seção 1, p. 128). Cria a Revista Eletrônica da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições regimentais, resolve: 
Art. 1º Criar a Revista Eletrônica da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
Art. 2º O inteiro teor do acórdão será disponibilizado em formato texto, no site do Tribunal, na página da Revista Eletrônica 
da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a partir de 1º de setembro de 2002. 
Art. 3º O controle dos documentos eletrônicos, para efeito de publicação do inteiro teor do acórdão, deverá ser efetuado pelo 
módulo Livro Eletrônico do Sistema Integrado da Atividade Judiciária. 
Art. 4º Os gabinetes dos Ministros deverão disponibilizar para as coordenadorias dos órgãos julgadores os relatórios, votos e 
acórdãos, também por meio eletrônico. 
§ 1º Todos os documentos elaborados para disponibilização do inteiro teor deverão estar no formato A4 e conforme a 
programação gráfica padronizada no Sistema Integrado da Atividade Judiciária. 
§ 2º O relatório e o voto do acórdão já disponibilizados para as coordenadorias e ainda não publicados no Diário da Justiça 
deverão ser enviados, eletronicamente, pelos respectivos gabinetes, que responderão por sua liberação. 
Art. 5º O envio de acórdão para publicação, a partir de 15 de agosto de 2002, somente ocorrerá quando todos os documentos 
estiverem disponibilizados no Sistema Integrado da Atividade Judiciária. 
Parágrafo único. Eventuais pendências serão dirimidas pelo Ministro Presidente do órgão julgador. 
Art. 6º As coordenadorias, ao confirmarem a publicação do acórdão, disponibilizarão o inteiro teor na Revista Eletrônica da 
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
Art. 7º A nova sistemática de elaboração e disponibilização do inteiro teor do acórdão deverá ser adotada em todas as 
unidades envolvidas nesse processo de trabalho. 
Art. 8º Caberá ao Ministro Diretor da Revista coordenar a implementação do referido repositório oficial no site. 
Art. 9º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Ministro NILSON NAVES 
 
55. ATO REGIMENTAL Nº 4, DE 14 DE JUNHO DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (DOU 
21.06.2002, Seção 1, pp. 10-1). 
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 45 e 62 da Lei Complementar nº 73, 
de 10 de fevereiro de 1993, e o art. 47 da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, e tendo em vista o art. 
20, inciso I, da referida Lei Complementar, e o art. 44, parágrafo único, da mencionada Medida Provisória, 
Edita o presente Ato: 
Art. 1º - Os seiscentos cargos da Carreira de Advogado da União, criados pelo art. 62 da Lei Complementar nº 73, de 1993, 
ficam assim distribuídos: 
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- Advogado da União de Categoria Especial (final): trinta (30) cargos; 
- Advogado da União de 1ª Categoria (intermediária): noventa (90) cargos; 
- Advogado da União de 2ª Categoria (inicial): quatrocentos e oitenta (480) cargos. 
§ 1º - São providos mediante concurso público, de provas e títulos, os cargos de Advogado da União de 2ª Categoria (inicial). 
§ 2º - Os demais cargos da Carreira de Advogado da União, acima distribuídos, são providos mediante promoção, nos termos 
da Lei Complementar nº 73, de 1993. 
Art. 2º - Este Ato Regimental entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º - Revogam-se o Ato Regimental nº 1, de 4 de maio de 1994 (in D.O. de 5.5.94, Seção I), e demais disposições em 
contrário. 
GILMAR FERREIRA MENDES 
 
56. ATO REGIMENTAL Nº 5, DE 19 DE JUNHO DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (DOU 
21.06.2002, Seção 1, pp. 11-3). 
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 4º, inciso I, e 45, caput e § 1º, da Lei 
Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e arts. 8º-D, § 5º, e 8º-E, parágrafo único, da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 
1995, resolve: 
Editar o presente Ato Regimental, dispondo sobre a competência, a estrutura e o funcionamento da Procuradoria-Geral da 
União, bem como as atribuições de seu titular e demais dirigentes. 
CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E DA COMPETÊNCIA 
Art. 1º - A Procuradoria-Geral da União, órgão de direção superior da Advocacia-Geral da União, direta e imediatamente 
subordinada ao Chefe da Instituição, tem como titular o Procurador-Geral da União. 
Parágrafo único. O Procurador-Geral da União, cargo de natureza especial, é nomeado, em comissão, pelo Presidente da 
República, dentre bacharéis em Direito de elevado saber jurídico e reconhecida idoneidade. 
Art. 2º - Compete à Procuradoria-Geral da União: 
I - promover a defesa da União perante os tribunais superiores; 
II - supervisionar, orientar e acompanhar a atuação das Procuradorias Regionais, das Procuradorias da União nos Estados e 
no Distrito Federal e das Procuradorias Seccionais da União; 
III - assistir o Advogado-Geral da União nas causas de interesse da União, em qualquer juízo ou tribunal, fornecendo-lhe os 
subsídios necessários à sua intervenção em feitos judiciais; 
IV - oferecer ao Advogado-Geral da União subsídios para a formulação de políticas e diretrizes da Instituição; 
V - acompanhar e opinar sobre a atuação contenciosa dos órgãos jurídicos das autarquias e fundações públicas; 
VI - avaliar a conveniência e, se for o caso, sugerir a assunção da representação judicial de autarquias e fundações públicas, 
fornecendo ao Advogado-Geral da União as informações necessárias à tomada de decisões; 
VII - promover o acompanhamento especial de processos considerados relevantes para a União, desenvolvendo estudos para 
definição de estratégias e ações a serem implementadas. 
Art. 3º - Incumbe ao Procurador-Geral da União: 
I - dirigir e representar a Procuradoria-Geral da União; 
II - representar judicialmente a União perante os Tribunais Superiores , na forma da lei; 
III - orientar e supervisionar a atuação dos Órgãos da Procuradoria-Geral da União, zelando pela qualidade dos serviços 
desenvolvidos no âmbito institucional; 
IV - integrar o Conselho Superior da Advocacia-Geral da União, como Membro nato; 
V - participar, em conjunto com os titulares dos demais órgãos da Advocacia-Geral da União, da formulação de políticas e 
estratégias da Instituição; 
VI - desenvolver, implementar e acompanhar as políticas e estratégicas específicas da Procuradoria-Geral da União, 
assegurando o alcance de objetivos e metas do Órgão, consoante as diretrizes aprovadas para a Advocacia-Geral da União; 
VII - determinar o desenvolvimento e aprovar estudos, análises e diagnósticos jurídicos elaborados no âmbito da 
Procuradoria-Geral; 
VIII - dirigir, coordenar e controlar as unidades administrativas subordinadas, promovendo a solução de eventuais 
divergências; 
IX - propor ao Advogado-Geral da União a estrutura e a competência dos órgãos jurídicos centralizados e descentralizados; 
X - gerir os recursos humanos, materiais e tecnológicos do órgão; 
XI - definir os critérios de classificação dos órgãos jurídicos descentralizados; 
XII - propor ao Advogado-Geral da União que, de ofício ou mediante solicitação, a Advocacia-Geral da União assuma, por 
suas Procuradorias, temporária e excepcionalmente, a representação judicial de autarquia ou de fundação pública, nas 
hipóteses e condições do art. 11-A da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995; 
XIII - propor, ao Advogado-Geral da União que, de ofício ou atendendo a solicitação de autarquia, fundação pública, 
sociedade de economia mista ou empresa pública federal, promova a intervenção prevista no art. 5º da Lei nº 9.469, de 10 de 
julho de 1997, ou a avocação, integração ou coordenação dos trabalhos em sede judicial ou extrajudicial, a cargo de órgão 
jurídico das referidas entidades, nos termos do art. 8º-C da Lei nº 9.028, de 1995; 
XIV - indicar ao Advogado-Geral da União nome para ocupar a chefia das Procuradorias Regionais, das Procuradorias da 
União nos Estados e no Distrito Federal e das Procuradorias Seccionais; 
XV - propor ao Advogado-Geral da União a edição de enunciado de súmula administrativa; 
XVI - propor ao Advogado-Geral da União a lotação e distribuição dos Advogados da União; 
XVII - propor, com a finalidade de suprir deficiências ocasionais de órgãos jurídicos vinculados à Advocacia-Geral da União, 
a prestação de colaboração temporária por membros efetivos da Advocacia-Geral da União, Procuradores Autárquicos, 
Assistentes Jurídicos e Advogados de outras entidades, nos termos da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995; 
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XVIII - propor à Corregedoria-Geral da Advocacia-Geral da União a promoção de correições extraordinárias nas 
Procuradorias da União e em órgãos jurídicos vinculados, nos termos do art. 6º da Lei Complementar nº 73, de 10 de 
fevereiro de 1993; 
XIX - indicar servidores em exercício na Procuradoria-Geral da União para representá-lo em reuniões e grupos de trabalho, 
atribuir-lhes serviço, missão ou estudo em qualquer parte do território nacional; 
XX - submeter ao Advogado-Geral da União a nomeação dos titulares de cargos em comissão e funções de confiança da 
Procuradoria-Geral da União; 
XXI - designar servidores para o exercício de funções no âmbito da Procuradoria-Geral da União; 
XXII - propor ao Advogado-Geral da União: 
a) a lotação ou o exercício, na Procuradoria-Geral da União, de membros e servidores da Instituição, necessários ao seu 
regular funcionamento; 
b) a requisição, a órgão ou ente federal, de servidor, para ter exercício na Procuradoria-Geral da União; 
XXIII - proferir decisão nas sindicâncias e nos processos disciplinares desenvolvidos pela Procuradoria-Geral da União, nas 
hipóteses do inciso III do art. 141 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 
XXIV - aprovar os trabalhos elaborados no âmbito da Procuradoria-Geral da União e submeter ao Advogado-Geral da União 
a decisão sobre a conveniência e a forma de sua publicação ou divulgação; 
XXV - criar grupos especiais para a análise de temas estratégicos; 
XXVI - atuar, por designação do Advogado-Geral da União, mediante sustentação oral, em processos do Supremo Tribunal 
Federal em que a Procuradoria-Geral ou qualquer de suas procuradorias tenham atuado em instâncias inferiores e em outros 
casos; 
XXVII - desempenhar outras atividades por determinação do Advogado-Geral da União. 
Parágrafo único. O Procurador-Geral da União pode atuar perante quaisquer juízos de segunda e primeira instâncias. 
Art. 4º - Ao Procurador-Geral da União é facultado requisitar aos órgãos e entidades da Administração Federal quaisquer 
subsídios que se façam necessários à sua atuação, aplicando-se à hipótese o art. 4º da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995. 
CAPÍTULO II 
DA ESTRUTURA 
Art. 5º - Integram a Procuradoria-Geral da União: 
I - as Procuradorias Regionais da União; 
II - as Procuradorias da União nos Estados e no Distrito Federal; 
III - as Procuradorias Seccionais da União; e 
IV - as seguintes unidades administrativas: 
a) Gabinete do Procurador-Geral da União; 
b) Departamento Judicial Cível; 
c) Departamento Judicial Trabalhista; 
d) Departamento Judicial de Órgãos e Entidades Sucedidos pela União; 
e) Departamento Judicial Internacional e de Recomposição do Patrimônio da União; 
f) Departamento para Assuntos Especiais e Orientação Processual; 
g) Departamento de Cálculos e Perícias. 
Art. 6º - Compete ao Gabinete do Procurador-Geral da União: 
I - prestar apoio direto ao Procurador-Geral da União, no desempenho de suas atribuições; 
II - coordenar e acompanhar estudos especiais desenvolvidos no âmbito da Procuradoria-Geral da União e de seus Órgãos 
subordinados; 
III - cuidar da correspondência do Procurador-Geral, sua representação e relações públicas; 
IV - organizar a agenda, a pauta de audiências e as viagens do Procurador-Geral; 
V - cuidar da correspondência do Procurador-Geral, e manter atualizado o seu arquivo pessoal; 
VI - planejar, coordenar e supervisionar o desenvolvimento das atividades de comunicação social, bem como a divulgação 
das matérias relacionadas com a área de atuação da Procuradoria-Geral da União; 
VII - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas à atuação da Procuradoria-Geral, e 
encarregar-se do cerimonial; e 
VIII - desenvolver outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Procurador-Geral da União. 
Parágrafo único. Integram o Gabinete do Procurador-Geral da União: 
I - a Assessoria de Informações Estratégicas, à qual incumbe: 
a) prestar assessoramento jurídico ao Procurador-Geral da União, sugerindo estratégias e oferecendo subsídios para a 
formulação de teses de defesa da União, a partir das informações recebidas dos Diretores de Departamento; 
b) assessorar o Procurador-Geral da União na coleta de dados e tratamento de informações, a fim de fornecer orientação 
jurídica aos Órgãos da Procuradoria-Geral da União; 
c) identificar e sistematizar as controvérsias postas em juízo, mantendo estreita articulação com os demais órgãos estratégicos 
da Advocacia-Geral da União, objetivando sincronia na atuação jurídica, inclusive fornecendo peças para o banco de 
petições; 
d) desenvolver o aprimoramento dos argumentos jurídicos de interesse da atuação judicial, bem como promover a sua 
divulgação; 
e) implementar o estabelecimento de indicadores de desempenho, fazer o seu monitoramento, elaborar os relatórios de 
resultados e fornecer subsídios ao Procurador-Geral da União, para a tomada de decisões gerenciais; 
f) manter estreita articulação com as demais unidades estratégicas da Advocacia-Geral da União, objetivando sincronia na 
atuação jurídica. 
II - a Coordenação-Geral de Processos nos Tribunais, incumbida de coordenar, supervisionar, orientar e avaliar as atividades 
de recebimento, triagem e encaminhamento de intimações ao Procurador-Geral da União e a sua devida redistribuição aos 
Departamentos competentes, promovendo a pertinente atualização da base de dados dos sistemas de controle de processos, de 
modo a permitir o efetivo acompanhamento de prazos processuais e tramitação interna de autos judiciais, bem como as 
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atividades relacionadas à emissão de relatórios gerenciais para acompanhamento, avaliação e planejamento da atividade 
contenciosa; 
III - a Coordenação-Geral de Planejamento e Administração, incumbida de planejar, dirigir, coordenar, supervisionar e 
orientar a execução das atividades de apoio técnico-administrativo direto à atividade finalística da Procuradoria-Geral da 
União. 
Art. 7º São competências comuns aos Departamentos: 
I - definir estratégia e elaborar tese de defesa da União, com vistas ao alcance dos objetivos propostos; 
II - oferecer subsídios aos órgãos da Procuradoria-Geral da União em assuntos de sua competência, buscando manter a 
compatibilidade das teses na defesa dos interesses da União; 
III - acompanhar a jurisprudência dos tribunais em sua área de atuação; 
IV - responder pela análise de procedimentos disciplinares relacionados a perdas de prazo ou condução técnica, nos processos 
sob sua supervisão. 
Art. 8º Compete especialmente: 
I - ao Departamento Judicial Cível: auxiliar o Procurador-Geral na defesa da União junto ao Superior Tribunal de Justiça, 
Superior Tribunal Militar e Tribunal Superior Eleitoral; 
II - ao Departamento Judicial Trabalhista: auxiliar o Procurador-Geral na defesa da União junto ao Tribunal Superior do 
Trabalho; 
III - ao Departamento Judicial de Órgãos e Entidades Sucedidos pela União: auxiliar o Procurador-Geral na defesa da União 
junto ao Tribunal Superior do Trabalho; 
IV - ao Departamento Judicial Internacional e de Recomposição do Patrimônio da União: auxiliar o Procurador-Geral na 
promoção da defesa da União no exterior, mediante a coordenação e controle dos serviços de representação judicial, 
prestando orientação em assuntos contenciosos que envolvam matéria de direito internacional; 
V - ao Departamento para Assuntos Especiais e Orientação Processual: promover estudos e emitir orientações em matéria 
contenciosa, bem como acompanhar e manter controle das ações consideradas relevantes; 
VI - ao Departamento de Cálculos e Perícias: realizar, rever e acompanhar os trabalhos técnicos, de cálculos e perícias, 
inclusive de precatórios, e supervisionar e coordenar os trabalhos de cálculos e perícias das unidades descentralizadas. 
§ 1º Integram o Departamento Judicial Cível, a Coordenação-Geral de Atuação nos Feitos de Competência da Corte Especial 
do STJ e a Coordenação-Geral de Atuação nos Feitos de Competência das Turmas do STJ. 
§ 2º Integram o Departamento Judicial Trabalhista, a Coordenação-Geral de Atuação nos Feitos de Competência do Tribunal 
Pleno do TST e da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. 
§ 3º Integram o Departamento Judicial de Órgãos e Entidades Sucedidos pela União, a Coordenação-Geral da Representação 
dos Órgãos Sucedidos e a Coordenação-Geral da Representação de Entidades Vinculadas. 
§ 4º Integram o Departamento Judicial Internacional e de Recomposição do Patrimônio da União, a Coordenação-Geral de 
Ações Internacionais e a Coordenação-Geral de Recomposição do Patrimônio da União. 
§ 5º Integram o Departamento para Assuntos Especiais e Orientação Processual, Coordenação-Geral de Ações Relevantes e 
Representação Extraordinária e a Coordenação-Geral de Orientação Processual. 
§ 6º Integram o Departamento de Cálculos e Perícias, a Coordenação-Geral de Cálculos e a Coordenação-Geral de Perícias. 
CAPÍTULO III 
DAS PROCURADORIAS REGIONAIS DA UNIÃO 
Art. 9º As Procuradorias Regionais da União, órgãos de execução da Advocacia-Geral da União, integrantes da estrutura da 
Procuradoria-Geral da União, subordinam-se diretamente ao Procurador-Geral da União. 
Parágrafo único. As Procuradorias Regionais da União são dirigidas por Procuradores Regionais nomeados em comissão pelo 
Presidente da República, por indicação do Advogado-Geral da União, dentre integrantes das carreiras jurídicas da Advocacia-
Geral da União de elevado saber jurídico e reconhecida idoneidade. 
Art. 10. Compete às Procuradorias Regionais da União: 
I - exercer a representação judicial da União perante os Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho, 
Tribunal Regional Eleitoral e Tribunais de Justiça, ou em qualquer outro juízo de grau inferior, na forma da lei; 
II - supervisionar, orientar e acompanhar a atuação processual nas Procuradorias da União sob a sua coordenação; 
III - assistir o Procurador-Geral da União nas causas de interesse da União, fornecendo-lhe subsídios necessários à sua 
intervenção em feitos; 
IV - oferecer ao Procurador-Geral da União subsídios para a formulação de políticas e diretrizes da Instituição; 
V - quando for o caso, acompanhar e opinar sobre a atuação contenciosa dos órgãos jurídicos das autarquias e fundações 
públicas; 
VI - promover o acompanhamento especial de processos considerados relevantes para a União, desenvolvendo estudos para 
definição de estratégias e ações a serem implementadas. 
Parágrafo único. Integram as Procuradorias Regionais da União o Gabinete do Procurador Regional da União, a Assessoria 
de Informações Estratégicas, a Coordenação-Geral Jurídica, a Coordenação Operacional à Área Jurídica, a Coordenação 
Administrativa e o Núcleo de Cálculos e Perícias. 
Art. 11. Incumbe aos Procuradores Regionais da União: 
I - dirigir a respectiva Procuradoria Regional; 
II - representar judicialmente a União perante os Tribunais Regionais da Justiça Federal, comum, especializada e Tribunais de 
Justiça Estadual; 
III - desenvolver, implementar e acompanhar as políticas e estratégias específicas da Procuradoria Regional da União, 
consoante as diretrizes aprovadas para a Advocacia-Geral da União; 
IV - assegurar o alcance de objetivos e metas da Procuradoria, zelando pela qualidade dos serviços desenvolvidos no âmbito 
institucional; 
V - submeter ao Procurador-Geral da União as propostas de ajuizamento de ações civis públicas e de improbidade 
administrativa; 
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VI - assistir o Procurador-Geral da União nas causas de interesse da União, fornecendo-lhe subsídios necessários à sua 
intervenção em feitos judiciais; 
VII - determinar o desenvolvimento de estudos técnicos, aprovar notas técnicas e expedir orientações técnico-jurídicas no 
âmbito da Procuradoria; 
VIII - dirigir, controlar e coordenar as unidades subordinadas, bem como gerir os recursos humanos, materiais e tecnológicos 
da Procuradoria; 
IX - submeter ao Procurador-Geral da União proposta de alteração da estrutura organizacional da Procuradoria, bem como 
avaliar proposta de alteração da estrutura dos órgãos jurídicos sob sua coordenação; 
X - orientar tecnicamente e promover solução de eventuais divergências e controvérsias entre órgãos jurídicos sob sua 
coordenação; 
XI - examinar as solicitações de representação de agentes políticos e servidores públicos, em juízo, na forma da legislação 
específica, submetendo-as ao Procurador-Geral da União, quando necessário; 
XII - examinar, aprovar e determinar a elaboração de pedidos de suspensão de execução de provimento liminar ou de 
medidas de eficácia judicial equivalente; 
XIII - elaborar relatórios de resultados, considerados os indicadores de desempenho estabelecidos, e submeter ao Procurador-
Geral; 
XIV - manter estreita articulação com as unidades estratégicas da Advocacia-Geral da União, objetivando sincronia na 
atuação jurídica. 
§ 1º Os Procuradores Regionais da União podem atuar perante os juízos de primeira instância no âmbito das Procuradorias 
sob sua coordenação. 
§ 2º Aos Procuradores Regionais da União é facultado requisitar aos órgãos e entidades da Administração Federal quaisquer 
subsídios que se façam necessários à sua atuação, aplicando-se à hipótese o art. 4º da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995. 
CAPÍTULO IV 
DAS PROCURADORIAS DA UNIÃO NOS ESTADOS E NO DISTRITO FEDERAL 
Art. 12. As Procuradorias da União nos Estados e no Distrito Federal, órgãos de execução da Advocacia-Geral da União, 
integrantes da estrutura da Procuradoria-Geral da União, subordinam-se diretamente ao Procurador-Geral da União e são 
coordenadas pelas respectivas Procuradorias Regionais. 
Parágrafo único. As Procuradorias da União são dirigidas por Procuradores-Chefes nomeados em comissão pelo Presidente 
da República, por indicação do Advogado-Geral da União, dentre integrantes das carreiras jurídicas da Advocacia-Geral da 
União de elevado saber jurídico e reconhecida idoneidade. 
Art. 13. Compete às Procuradorias da União: 
I - promover a representação judicial da União perante a primeira instância da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da 
Justiça Eleitoral e da Justiça Estadual, bem como perante os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais do Trabalho, sediados 
em sua área de atuação; 
II - supervisionar, orientar e acompanhar a atuação processual de suas Procuradorias Seccionais; 
III - assistir o Procurador-Geral da União nas causas de interesse da União, fornecendo-lhe subsídios necessários à sua 
intervenção em feitos judiciais; 
IV - oferecer ao Procurador-Geral da União da União subsídios para a formulação de políticas e diretrizes da Instituição; 
V - quando for o caso, acompanhar e opinar sobre a atuação contenciosa dos órgãos jurídicos das autarquias e fundações 
públicas; 
VI - promover o acompanhamento especial de processos considerados relevantes para a União, desenvolvendo estudos para 
definição de estratégias e ações a serem implementadas. 
§ 1º As Procuradorias da União classificam-se, segundo o volume de trabalho, a conveniência e necessidade dos serviços, nos 
Padrões "A", "B" e "C". 
§ 2º A classificação das Procuradorias da União, de competência do Procurador-Geral da União, será revista a cada dois anos, 
com base em levantamentos realizados pela Procuradoria-Geral. 
§ 3º Integram as Procuradorias da União: 
I - do Padrão "A": Gabinete, Assessoria de Informações Estratégicas, Coordenação, Divisões e Serviços e Núcleo; 
II - do Padrão "B": Gabinete, Assessoria de Informações Estratégicas, Divisão, Serviços, Setores e Núcleo; e 
III - do Padrão "C": Gabinete, Assessoria de Informações Estratégicas, Serviço, Setores e Núcleos. 
Art. 14. Incumbe aos Procuradores-Chefes da União: 
I - dirigir a respectiva Procuradoria da União; 
II - representar judicialmente a União perante a primeira instância Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral 
e da Justiça Estadual, bem como perante os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais do Trabalho, sediados em sua área de 
atuação; 
III - coordenar e supervisionar a atuação judicial da União no âmbito da Procuradoria da União; 
IV - desenvolver, implantar e acompanhar as políticas e estratégias específicas da Procuradoria da União; 
V - assegurar o alcance de objetivos e metas do órgão, zelando pela qualidade dos serviços desenvolvidos no âmbito 
institucional; 
VI - submeter ao Procurador-Geral da União as propostas de ajuizamento de ações civis públicas e de improbidade; 
VII - determinar o desenvolvimento de estudos técnicos, aprovar notas técnicas e expedir orientações técnico-jurídicas no 
âmbito da Procuradoria; 
VIII - dirigir, controlar e coordenar as unidades da Procuradoria, bem como gerir os recursos humanos, materiais e 
tecnológicos; 
IX - submeter ao Procurador-Geral da União eventual proposta de alteração na estrutura organizacional da Procuradoria, bem 
como avaliar proposta de alteração da estrutura de suas respectivas Procuradorias Seccionais; 
X - promover solução de divergências entre órgãos jurídicos da Procuradoria da União; 
XI - examinar as solicitações de representação de agentes políticos em juízo, submetendo-as ao Procurador-Geral da União, 
quando necessário; 
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XII - elaborar relatórios de resultados, considerados os indicadores de desempenho estabelecidos, e submeter ao Procurador-
Geral; 
XIII - manter estreita articulação com as unidades estratégicas da Advocacia-Geral da União, objetivando sincronia na 
atuação jurídica. 
§ 1º Os Procuradores-Chefes podem atuar perante os juízos de primeira instância situados nas áreas de competência das 
respectivas Procuradorias Seccionais. 
§ 2º Aos Procuradores-Chefes é facultado requisitar aos órgãos e entidades da Administração Federal quaisquer subsídios que 
se façam necessários à sua atuação, aplicando-se à hipótese o art. 4º da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995. 
SEÇÃO ÚNICA 
DAS PROCURADORIAS SECCIONAIS DA UNIÃO 
Art. 15. As Procuradorias Seccionais da União, órgãos da execução da Advocacia-Geral da União, integrantes das 
Procuradorias da União, subordinam-se diretamente a estas. 
Parágrafo único. As Procuradorias Seccionais da União são dirigidas por Procuradores Seccionais, nomeados em comissão 
pelo Advogado-Geral da União por delegação do Presidente da República, por indicação do Procurador-Geral da União. 
Art. 16. Compete às Procuradorias Seccionais da União na sua área de atuação: 
I - promover a representação judicial da União perante a primeira instância da Justiça Federal, comum, especializada e Justiça 
Estadual, e, quando for o caso, no Tribunal Regional do Trabalho, nos termos da lei; 
II - supervisionar, orientar e acompanhar a atuação processual na Procuradoria; 
III - assistir o Procurador-Chefe da União nas causas de interesse da União, fornecendo-lhe subsídios necessários à sua 
intervenção em feitos judiciais; 
IV - oferecer ao Procurador-Chefe da União subsídios para a formulação de políticas e diretrizes da Instituição; 
V - quando for o caso, acompanhar e opinar sobre a atuação contenciosa dos órgãos jurídicos das autarquias e fundações 
públicas; 
VI - promover o acompanhamento especial de processos considerados relevantes para a União, desenvolvendo estudos para 
definição de estratégias e ações a serem implementadas; 
VII - elaborar relatórios de resultados, considerados os indicadores de desempenho estabelecidos, e submeter ao Procurador-
Chefe. 
§ 1º As Procuradorias Seccionais da União classificam-se, segundo o volume de trabalho, a conveniência e necessidade dos 
serviços, nos Padrões "A", "B" e "C". 
§ 2º A classificação das Procuradorias Seccionais da União, de competência do Procurador-Geral da União, será revista a 
cada cinco anos, com base em levantamentos realizados pela Procuradoria-Geral. 
§ 3º Integram as Procuradorias Seccionais da União Serviços, Setores e Núcleos. 
Art. 17. Incumbe aos Procuradores Seccionais da União, na sua área de atuação: 
I - dirigir a respectiva Procuradoria Seccional; 
II - representar judicialmente a União perante a primeira instância da Justiça Federal, comum, especializada, Justiça Estadual, 
e quando for o caso, no Tribunal Regional do Trabalho, nos termos da lei; 
III - coordenar e supervisionar a atuação judicial da União no âmbito da Procuradoria Seccional; 
IV - desenvolver, implantar e acompanhar as políticas e estratégias específicas da Procuradoria Seccional; 
V - assegurar o alcance de objetivos e metas do órgão, zelando pela qualidade dos serviços desenvolvidos no âmbito 
institucional; 
VI - submeter ao Procurador-Chefe da União as propostas de ajuizamento de ações civis públicas e de improbidade; 
VII - determinar o desenvolvimento de estudos técnicos, aprovar notas técnicas e expedir orientações técnico-jurídicas no 
âmbito da Procuradoria; 
VIII - dirigir, controlar e coordenar as unidades jurídicas da Procuradoria, bem como gerir os recursos humanos, materiais e 
tecnológicos; 
IX - submeter ao Procurador-Chefe da União eventual proposta de alteração na estrutura organizacional da Procuradoria; 
X - promover solução de divergências entre as unidades da Procuradoria; 
XI - examinar as solicitações de representação de agentes políticos em juízo, submetendo-as ao Procurador-Chefe da União, 
quando necessário; 
XII - responder pela elaboração de estudos, análises, diagnósticos jurídicos, acompanhando a jurisprudência e sugerindo 
estratégias de defesa judicial da União, responsabilizando-se pela organização, manutenção e divulgação do banco de 
petições da Procuradoria; 
XIII - elaborar relatórios de resultados, considerados os indicadores de desempenho estabelecidos, e submeter ao Procurador-
Chefe; 
XIV - manter estreita articulação com as unidades estratégicas da Advocacia-Geral da União, objetivando sincronia na 
atuação jurídica. 
Parágrafo único. Aos Procuradores Seccionais é facultado requisitar aos órgãos e entidades da Administração Federal 
quaisquer subsídios que se façam necessários à sua atuação, aplicando-se à hipótese o art. 4º da Lei nº 9.028, de 12 de abril 
de 1995. 
CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 
Art. 18. As competências atribuídas às Procuradorias da União que tenham sido absorvidas por Procuradorias Regionais da 
União passam às respectivas Procuradorias Regionais e as atribuições dos Procuradores-Chefes das Procuradorias absorvidas 
serão exercidas pelos respectivos Procuradores Regionais. 
Parágrafo único. As Procuradorias Seccionais de Procuradoria da União que tenha sido absorvida por Procuradoria Regional 
passam a integrar a respectiva Procuradoria Regional. 
Art. 19. Enquanto perdurar o prazo prorrogado pelo art. 5º da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, 
poderão ser nomeados para os cargos em comissão de Procurador Regional e de Procurador-Chefe da União (arts. 13, 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.170 86 

parágrafo único, e 16, parágrafo único, deste Ato Regimental) Bacharéis em Direito de elevado saber jurídico e reconhecida 
idoneidade não integrantes das carreiras jurídicas da Advocacia-Geral da União. 
Art. 20. O Regimento Interno da Procuradoria-Geral da União, aprovado pelo Advogado-Geral da União, será expedido 
dentro de noventa dias. 
Art. 21. Este Ato Regimental entra em vigor na data de sua publicação. 
GILMAR FERREIRA MENDES 
 

SÚMULAS  

 
57. SÚMULA 265 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (DJU 03.06.2002, Seção 1, p. 277). 
Ementa: É necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão da medida sócio-educativa. 
 
58. SÚMULA 266 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (DJU 03.06.2002, Seção 1, p. 277). 
Ementa: O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o 
concurso público. 
 
59. SÚMULA 267 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (DJU 03.06.2002, Seção 1, p. 277). 
Ementa: A interposição de recurso, sem efeito suspensivo, contra decisão condenatória não obsta a expedição de mandado de 
prisão. 
 
60. SÚMULA 268 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (DJU 03.06.2002, Seção 1, p. 277). 
Ementa: O fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo não responde pela execução do julgado. 
 
61. SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (DJU 03.06.2002, Seção 1, p. 277). 
Ementa: É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro 
anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. 
 
62. ALTERAÇÃO DA SÚMULA 203 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (DJU 04.06.2002, Seção 1, p. 127). 
Ementa: NÃO CABE RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO PROFERIDA, NOS LIMITES DE SUA 
COMPETÊNCIA, POR ÓRGÃO DE SEGUNDO GRAU DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 
ALTERAÇÃO: (*) NÃO CABE RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO PROFERIDA POR ÓRGÃO DE SEGUNDO 
GRAU DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 
(*) Julgando o AgRg no Ag 400.076-BA, na sessão de 23/05/02, a Corte Especial deliberou pela ALTERAÇÃO da súmula 
203. 
 

SÚMULAS ADMINISTRATIVAS  

 
63. SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 16, DE 19 DE JUNHO DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
(DOU 24, 25 e 26.06.2002). 
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4º, inciso XII, da Lei Complementar nº 73, 
de 10 de fevereiro de 1993, tendo em vista o disposto no art. 43, caput e § 1º, da mesma Lei Complementar, e na Mensagem 
nº 471, de 13 de junho de 2002, do Presidente da República, que autoriza a adoção de entendimento do Supremo Tribunal 
Federal, tornando inaplicável o versado nos Pareceres nºs GQ - 125, de 28 de maio de 1997, e GQ - 196, de 3 de agosto de 
1999, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos da União, das autarquias e 
das fundações públicas, a ser publicada no Diário Oficial da União por três dias consecutivos: 
"O servidor estável investido em cargo público federal, em virtude de habilitação em concurso público, poderá desistir do 
estágio probatório a que é submetido com apoio no art. 20 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e ser reconduzido ao 
cargo inacumulável de que foi exonerado, a pedido. Não se interporá recurso de decisão judicial que reconhecer esse direito." 
JURISPRUDÊNCIA: Supremo Tribunal Federal – Mandados de Segurança nºs 22.933-0 DF e 23.577-2 DF (Tribunal Pleno). 
GILMAR FERREIRA MENDES 
 
64. SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 17, DE 19 DE JUNHO DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
(DOU 28.06, 01 e 02.07.2002). 
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4º, inciso XII, da Lei Complementar no- 
73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no art. 43, caput e § 1º, da mesma Lei Complementar, edita a 
presente Súmula Administrativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos da União, das autarquias e das fundações 
públicas, a ser publicada no Diário Oficial da União por três dias consecutivos: 
"Da decisão judicial que determinar a expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa, sem a exigência de 
garantia posterior ao parcelamento regularmente em cumprimento, não se interporá recurso." 
JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: REsp no- 95.889/SP, AGREesp nº 247.402/PR (Primeira Turma); REsp 
no- 227.306/SC, AGA nº 211.251/PR, AGA nº 310.429/MG (Segunda Turma). 
GILMAR FERREIRA MENDES 
 
65. SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 18, DE 19 DE JUNHO DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
(DOU 28.06, 01 e 02.07.2002). 
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O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4º, inciso XII, da Lei Complementar no- 
73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no art. 43, caput e § 1º, da mesma Lei Complementar, edita a 
presente Súmula Administrativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos da União, das autarquias e das fundações 
públicas, a ser publicada no Diário Oficial da União por três dias consecutivos: 
"Da decisão judicial que determinar a concessão de Certidão Negativa de Débito (CND), em face da inexistência de crédito 
tributário constituído, não se interporá recurso." 
JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: EREsp's nos- 180.771/PR e 202.830/RS (Primeira Seção); AGREesp no- 
303.357/RS (Primeira Turma); AGREsp nº 255.749/RS (Segunda Turma). 
GILMAR FERREIRA MENDES 
 

INFORMATIVOS STF  

 
66. INFORMATIVO Nº 270 DO STF - 27 a 31 de maio de 2002. 
Responsabilidade Civil do Estado 
Por entender não caracterizada a alegada ofensa ao art. 37, § 6º, da CF, a Turma, concluindo o julgamento de recurso 
extraordinário, manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que assegurara o direito de particular à 
indenização por danos causados em sua propriedade em face de invasão por membros do movimento dos sem-terra por haver 
reconhecido, na espécie, a omissão do Estado, ante o descumprimento, pela polícia militar estadual, das ordens judiciais de 
reforço policial na área invadida (art. 37, § 6º: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."). Esclarecemos que está incorreta a notícia da conclusão deste 
julgamento, veiculada no Informativo 241. RE 283.989-PR, rel. Min. Ilmar Galvão, 28.5.2002.
RE contra Deferimento de Tutela Antecipada 
É incabível recurso extraordinário contra acórdão que concede tutela antecipada, uma vez que não há manifestação 
conclusiva sobre os dispositivos constitucionais em questão, não se configurando, assim, a hipótese do art. 102, III, a, da CF - 
que prevê a competência do STF para julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última 
instância, quando a decisão contrariar dispositivo da Constituição. Precedente citado: AG (AgR) 252.382-PE (DJU de 
24.3.2000). RE 315.052-SP, rel. Min. Moreira Alves, 28.5.2002.
Princípio da Anterioridade e Contribuição Social 
O recolhimento da contribuição social instituída pela Lei 7.689/88, "juntamente com as parcelas do Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica, sob a forma de antecipações, duodécimos ou cotas" (art. 8º da Lei 7.787/89) não se sujeita ao princípio da 
anterioridade (CF, art. 195, § 6º), uma vez que tal norma apenas dispôs sobre a forma de recolhimento da contribuição social, 
não representando majoração do tributo nem alteração da base de cálculo ou fato gerador. Com esse entendimento, a Turma 
manteve acórdão do TRF da 3ª Região, afastando, assim, as alegações do recorrente no sentido da inconstitucionalidade do 
recolhimento antecipado da contribuição social sobre o lucro líquido, previsto no art. 8º da referida Lei 7.787/89, sem a 
observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Precedente citado: RE 201.618-RS (DJU de 1º.8.97). RE 199.198-SP, 
rel. Ministra Ellen Gracie, 28.5.2002.
Prisão Especial de Advogado 
Iniciado o julgamento de habeas corpus impetrado em favor de advogado preso provisoriamente, no qual se alega estar o 
mesmo sofrendo constrangimento ilegal por encontrar-se recolhido em local incompatível com o assegurado ao advogado 
pelo Estatuto da OAB (Lei 8.906/94, art. 7º, V). Na espécie, o paciente encontra-se preso em estabelecimento prisional de 
natureza diferenciada destinado ao recolhimento daqueles que tenham garantido o direito à prisão especial, mas que foi 
considerado impróprio para fins de cela especial por comissão designada pela OAB. O Min. Carlos Velloso, relator, proferiu 
voto no sentido de indeferir o habeas corpus por considerar que, para se chegar à conclusão de que o paciente está recolhido 
em local inadequado, seria necessário o exame de matéria probatória, sendo, ainda, presumivelmente verdadeiras as 
afirmações do poder público de que o estabelecimento no qual o mesmo encontra-se preso é de natureza especial. Ressaltou, 
também, que a expressão "assim reconhecidas pela OAB" constante do referido dispositivo legal está com a sua eficácia 
suspensa em virtude de medida liminar deferida na ADI 1.127-DF (DJU de 29.6.2001). (Lei 8.906/94, art. 7º, V: "não ser 
recolhido preso, antes da sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado-Maior, com instalações e comodidades 
condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, em sua falta, em prisão domiciliar."). Após, o julgamento foi suspenso em 
virtude do pedido de vista do Min. Maurício Corrêa. HC 81.632-SP, rel. Min. Carlos Velloso, 28.5.2002.
HC contra Decisão de Juiz do Trabalho 
Compete ao TRF processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de juiz do trabalho de 1º grau, e não ao TRT, que não 
possui competência criminal. Com esse entendimento, a Turma deu provimento a recurso ordinário em habeas corpus - 
impetrado inicialmente perante o TRT, contra ato de juiz do trabalho de 1º grau que decretara a prisão do paciente por 
considerá-lo depositário infiel, do qual houve posteriormente outro writ perante o STJ - para anular as decisões proferidas 
pelo TRT e pelo STJ, determinando a remessa dos autos ao TRF competente para julgar o writ. Precedentes citados: CC 
6.979-DF (DJU de 26.2.93) e HC 68.867-PR (DJU de 7.2.92). RHC 81.859-MG, rel. Min. Carlos Velloso, 28.5.2002.
C L I P P I N G   D O   D J 
31 de maio de 2002 
RE N. 323.526-RS 
RELATOR: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE 
EMENTA: Declaração, pelo Plenário do STF, no julgamento do RE 251.238-RS (red. para acórdão Nelson Jobim, 
7.11.2001, Inf. 249), de inconstitucionalidade do art. 7º e parágrafos da L. 7.428/94, com a redação dada pela L. 7.539/94, do 
Município de Porto Alegre, que previam o reajuste automático bimestral dos vencimentos dos servidores municipais pela 
variação do índice de entidade particular (ICV-DIEESE). 

http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=283989&CLASSE=RE&ORIGEM=JUR&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=%20
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=315052&CLASSE=RE&ORIGEM=JUR&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=%20
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=199198&CLASSE=RE&ORIGEM=JUR&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=%20
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=199198&CLASSE=RE&ORIGEM=JUR&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=%20
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=81632&CLASSE=HC&ORIGEM=JUR&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=%20
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=81859&CLASSE=RHC&ORIGEM=JUR&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=%20
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Aplicação do art. 101 RISTF, a teor do qual - salvo proposta de revisão por qualquer dos Ministros - a declaração plenária de 
constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei será de logo aplicada aos novos feitos submetidos à Turma ou ao Plenário: 
recurso extraordinário do Município conhecido e provido. 
* noticiado no Informativo 266 
Rcl (AgR) N. 1.680-RS 
RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PENSÃO. IPERGS. EXECUÇÃO EXTINTA. REABERTURA. 
IMPOSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE NÃO CONTEMPLADO NO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO DE 
SENTENÇA. 
1. Reconhecido o direito ao benefício previdenciário pleiteado, a sua implantação em folha de pagamento e a expedição de 
precatório destinado ao pagamento das parcelas vencidas implicam na extinção do processo de execução. Reabertura do 
procedimento visando debater questões supervenientes não contempladas no objeto da liquidação de sentença. 
Inadmissibilidade. 
2. Eventuais vantagens devidas à pensionista pela suspensão do benefício em momento posterior à conclusão da execução 
devem ser requeridas em ação própria. 
Agravo regimental a que se nega provimento. 
* noticiado no Informativo 246 
HABEAS CORPUS N. 81.342-SP 
RELATOR: MIN. NELSON JOBIM 
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. INCLUSÃO DE RECURSO EM PAUTA DE 
JULGAMENTO. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO. DEFENSOR PÚBLICO. PROCURADOR DO ESTADO. INTIMAÇÃO 
PESSOAL. 
O Procurador do Estado, no exercício do múnus de defensor público, deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do 
processo (L. 1.060/50, art. 5º, § 5º). 
Não é suficiente a intimação feita por publicação na imprensa oficial. No caso, não houve a intimação pessoal do Procurador 
do Estado da inclusão em pauta de julgamento do recurso especial por ele interposto. A falta de intimação pessoal de algum 
ato do processo acarreta nulidade. É nulo o próprio julgamento do RESP e os atos dele decorrentes. 
Inclusive o trânsito em julgado. 
HABEAS deferido. 
* noticiado no Informativo 251 
 
67. INFORMATIVO Nº 271 DO STF - 3 a 7 de junho de 2002. 
Servidor Regido pela CLT e Competência 
Em virtude da existência de dissídio entre as Turmas, o Tribunal julgou embargos de divergência em recurso extraordinário, 
prevalecendo o entendimento de que compete à justiça do trabalho julgar ação proposta por servidores da Universidade de 
São Paulo - USP, contratados pelo regime da CLT, pleiteando o recebimento de diferenças relativas aos chamados "gatilhos-
salariais". RE (EDv)146.942-SP, rel. Min. Marco Aurélio, 5.6.2002.
Serviços Notariais e Concurso Público 
Deferida medida cautelar em ação direta ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB para 
suspender, com efeitos ex tunc, até o julgamento definitivo da ação, a eficácia da Lei 13.724/2000, do Estado de Minas 
Gerais, que estabelece procedimento para a efetivação de notários e registradores no cargo de titular de cartório sem a 
realização de concurso público. O Tribunal considerou caracterizada, à primeira vista, a plausibilidade jurídica da argüição de 
inconstitucionalidade por ofensa ao § 3º, do art. 236, da CF ("O ingresso na atividade notarial e de registro depende de 
concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de 
provimento ou de remoção, por mais de seis meses."). Precedentes citados: ADI 363-DF (DJU de 3.5.96); ADI 690-GO (DJU 
de 25.8.95) e ADI 417-ES (DJU de 8.5.98). ADI (MC) 2.379-MG, relatora Min. Ellen Gracie, 6.6.2002.
Acordo Judicial e Administração Pública 
A Turma, entendendo não caracterizada a alegada ofensa ao art. 37 da CF, manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Estado 
de Minas Gerais que confirmara sentença homologatória de transação celebrada entre servidoras públicas municipais e o 
respectivo município - em ação anulatória de processo administrativo que lhes aplicara a punição de destituição de suas 
funções comissionadas, sendo que posteriormente as mesmas foram absolvidas em ação penal. Considerou-se que é válida a 
celebração de transação pela administração pública quando essa for a solução que melhor atenda o interesse público e que, na 
espécie, para se concluir de forma diversa do acórdão recorrido, no sentido de que não houve onerosidade para a 
administração na celebração do acordo, seria necessário o reexame de provas, o que é inviável em sede extraordinária. 
Precedente citado: AG 52.181-RJ (RTJ 68/382). RE 253.885-MG, relatora Min. Ellen Gracie, 4.6.2002.
Dano Moral e Direito à Imagem 
A publicação não consentida de fotografias gera o direito à indenização por dano moral, não se exigindo a ocorrência de 
ofensa à reputação da pessoa porquanto o uso indevido da imagem, de regra, causa desconforto, aborrecimento ou 
constrangimento ao fotografado, que deve ser reparado. Com base nesse entendimento, a Turma deu provimento a recurso 
extraordinário para reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que assegurara à recorrente, atriz, 
indenização apenas pelos danos materiais sofridos em decorrência da publicação indevida de fotografias, e negara o direito da 
mesma à indenização por danos morais, uma vez que sua reputação não teria sido ofendida com a publicação das fotos, não 
tendo havido qualquer abalo à sua imagem. Considerou-se que o acórdão recorrido emprestara ao dano moral caráter 
restritivo, ofendendo, assim, o art. 5º, X, da CF ("São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente dessa violação;"). RE provido, arbitrada a 
indenização no mesmo quantum fixado para a reparação do dano material, em 21,51 salários mínimos, acrescidos de 10% de 
honorários advocatícios. Precedentes citados: RREE 192.593-SP(DJU de 13.8.99) e 172.720-RJ (DJU de 21.2.97). RE 
215.984-RJ, rel. Min. Carlos Velloso, 4.6.2002.

http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=146942&CLASSE=RE&ORIGEM=JUR&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=%20
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=2379&CLASSE=ADI&ORIGEM=JUR&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=%20
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=253885&CLASSE=RE&ORIGEM=JUR&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=%20
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=215984&CLASSE=RE&ORIGEM=JUR&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=%20
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=215984&CLASSE=RE&ORIGEM=JUR&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=%20
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Comprovação de Miserabilidade: Prazo 
A Turma indeferiu habeas corpus no ponto em que se sustentava a ilegitimidade do Ministério Público estadual para 
promover ação penal contra o paciente pela prática de estupro, em razão da ausência de comprovação, em tempo hábil, da 
condição de miserabilidade da vítima, que deveria ser feita no prazo de 6 meses. Considerou-se que, para os efeitos do art. 
225, § 1º, I, do CP, a apresentação do atestado de pobreza do representante pode ser feita até a prolação da sentença final 
("Nos crimes definidos nos capítulos anteriores, somente se procede mediante queixa. §1ºProcede-se, entretanto, mediante 
ação pública: I - se a vítima ou seus pais não podem prover às despesas do processo, sem privar-se de recursos indispensáveis 
à manutenção própria ou da família;"). HC 81.343-MG, rel. Min. Nelson Jobim, 4.6.2002.
C L I P P I N G   D O   D J 
7 de junho de 2002 
SEC N. 4.835-ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
RELATOR: MIN. NÉRI DA SILVEIRA 
EMENTA:- Homologação de sentença estrangeira. Condenação no valor de US$ 1.633.000,00 a título de danos e US$ 
293.940,00 a título de juros. 2. Curador especial nomeado, em face da revelia da requerida, manifestou-se pela não 
homologação da sentença estrangeira, aduzindo sejam trazidos ao STF "elementos mais completos sobre a origem da 
indenização até mesmo para que seja avaliado se guarda harmonia com a soberania nacional, a ordem pública e os bons 
costumes". 3. As providências necessárias a atender o que solicitaram o Curador Especial e o MPF foram adotadas pelo 
requerente. Sentença proferida por juiz competente, citação regular da requerida e trânsito em julgado da sentença. 4. 
Incabível discutir os fundamentos da decisão homologanda. Nada está a apontar tenha resultado a indenização, objeto da 
sentença, de causa ilícita, que possa tornar a sentença ofensiva à ordem pública, à soberania nacional ou aos bons costumes. 
5. Pedido de homologação de sentença estrangeira deferido. 
* noticiado no Informativo 263 
SEC N. 6.729-REINO DA ESPANHA 
RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
EMENTA: SENTENÇA ESTRANGEIRA PROFERIDA PELA JUSTIÇA ESPANHOLA. DIVÓRCIO. GUARDA DE 
FILHOS MENORES. CITAÇÃO POR EDITAL PUBLICADO SOMENTE NA ESPANHA QUE NÃO PRODUZ EFEITOS 
NO BRASIL. 
1. Se a parte contra quem se deseja efetivar o ato de citação reside no Brasil, não pode o edital para a consumação do 
procedimento, publicado apenas na Espanha, produzir efeitos em nosso País, sob pena de configurar-se violação aos 
princípios do contraditório e da ampla defesa. 
2. Não preenchido o pressuposto de citação válida, a sentença proferida por autoridade judicial estrangeira não tem validade 
jurídica no Brasil, nos termos do artigo 217, II, do RISTF. 
3. Não está sujeita à homologação pelo Supremo Tribunal Federal a sentença estrangeira que tem como objeto pedido 
idêntico em tramitação perante órgão do Poder Judiciário no Brasil, sob pena de ofensa aos princípio inerentes à própria 
soberania nacional (CPC, artigo 90; RISTF, artigo 216). 
4. Retorno de crianças ao domicílio de um dos cônjuges fora do Brasil. O pedido de homologação de sentença estrangeira, 
pela suas características e peculiaridades, não é sede adequada para o exame de circunstâncias subjetivas ligadas ao mérito da 
controvérsia sobre guarda de menores. Convenção de Haia. Inaplicabilidade. 
Homologação indeferida. 
 
68. INFORMATIVO Nº 272 DO STF - 10 a 14 de junho de 2002. 
Processo Disciplinar e Direito de Defesa 
Por ofensa à garantia da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), o Tribunal deferiu mandado de segurança preventivo impetrado 
contra o Presidente da República em favor de servidor público federal que, indiciado em inquérito administrativo disciplinar, 
teve negado o direito de seu advogado ter vista dos autos. MS 22.921-SP, rel. Min. Carlos Velloso, 5.6.2002.
Efeito Suspensivo em Ação Rescisória 
Prosseguindo no julgamento iniciado em 28.2.2002 (v. Informativo 258), o Tribunal, por maioria, referendou decisão da 
Ministra Ellen Gracie que concedera a antecipação dos efeitos da tutela em ação rescisória proposta pela União contra 
acórdão da Segunda Turma desta Corte proferido no RMS 23.040-DF - que assegurara a candidatos selecionados na primeira 
fase do concurso público para o cargo de fiscal do trabalho (Edital 1/94) a prioridade na convocação para a segunda fase 
(programa de formação) sobre eventuais aprovados em novo concurso público. Concluiu-se pela existência de erro de fato no 
acórdão rescindendo em face do caráter regionalizado do concurso público e pela difícil reversibilidade dos prejuízos 
administrativos e econômicos que seriam causados para a União com a nomeação dos candidatos. Vencidos os Ministros Néri 
da Silveira, Ilmar Galvão, Sepúlveda Pertence e Marco Aurélio, que negavam referendo à decisão. AR (referendo/liminar) 
1.685-DF, rel. Ministra Ellen Gracie, 12.6.2002.
Sentença Estrangeira e Imóvel no Brasil 
A sentença estrangeira de divórcio que ratifica acordo das partes sobre a partilha de bens imóveis situados no Brasil não 
ofende o art. 12 da LICC e o art. 89 do CPC, sendo, pois homologável pelo STF. Com esse entendimento, o Tribunal 
homologou sentença estrangeira de divórcio contestada, afastando a alegação do requerido no sentido de que a sentença, ao 
dispor sobre bens imóveis localizados no Brasil, ofenderia a soberania nacional. Precedentes citados: SE 3.633 (DJU de 
24.6.86); SE 3.408 (RTJ 115/1083). SEC 7.146-EUA, rel. Min. Ilmar Galvão, 12.6.2002.
Sítios Arqueológicos: Competência Comum 
Deferida medida liminar em ação direta ajuizada pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul para suspender, até 
decisão final da ação, a eficácia da Lei 11.380/99, do referido Estado, que atribui a proteção, guarda e responsabilidade dos 
sítios arqueológicos existentes no Estado aos municípios em que os mesmos se localizam. Considerou-se manifesta a 
plausibilidade jurídica da argüição de inconstitucionalidade sustentada pelo autor da ação uma vez que a Lei impugnada 
exclui a responsabilidade do Estado e da União sobre tais bens, ofendendo, à primeira vista, o art. 23, III, e § único da CF 
("Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: ... III - proteger os 
documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os 

http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=81343&CLASSE=HC&ORIGEM=JUR&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=%20
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=22921&CLASSE=MS&ORIGEM=JUR&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=%20
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=1685&CLASSE=AR&ORIGEM=JUR&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=%20
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=1685&CLASSE=AR&ORIGEM=JUR&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=%20
http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=7146&CLASSE=SEC&ORIGEM=JUR&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=%20
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sítios arqueológicos; ... Parágrafo único. Lei complementar fixará normas para a cooperação entre a União e os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional."). ADI 
(MC) 2.544-RS, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 12.6.2002.
Laudo Arbitral: Não-Homologação 
Considerando que o juízo arbitral é aquele constituído por vontade das partes mediante cláusula expressa, o Tribunal 
indeferiu o pedido de homologação de sentença arbitral estrangeira, oriunda do Reino Unido, que condenou empresa 
brasileira por descumprimento de contrato de compra e venda mercantil firmado com empresa daquele país, em face da 
ausência de demonstração da clara manifestação escrita das partes relativamente à opção pela jurisdição arbitral. SEC 6.753-
Reino Unido, rel. Min. Maurício Corrêa, 13.6.2002.
Depositário Infiel e Penhora 
A Turma indeferiu habeas corpus em que se sustentava a ilegitimidade da prisão civil decretada contra o paciente que, na 
condição de depositário judicial, alienara parte dos fardos de algodão beneficiado dados em penhora como garantia nos autos 
de execução, sob a alegação de que a penhora de bem fungível caracterizaria depósito impróprio, sendo descabida a 
decretação de prisão civil. Considerou-se que as coisas móveis penhoradas, ainda que objetivamente possam ser fungíveis por 
suas qualidades, são tratadas como infungíveis por força de lei - porquanto o auto de penhora contém a descrição do bem 
penhorado, com os seus característicos (CPC, art. 665, III), a fim de que o mesmo seja individualizado -, não sendo lícito ao 
executado nomeado depositário, dispor deles, senão com autorização judicial. Precedentes citados: HC 75.904-SP (DJU de 
25.6.99) e HC 78.194-SP (DJU de 9.4.99). HC 81.813-GO, rel. Min. Moreira Alves, 11.6.2002.
Assistência Judiciária e Honorários de Perito 
Considerando que a assistência judiciária integral e gratuita prestada pelo Estado compreende os honorários de advogado e 
peritos (Lei 1.060/50, art. 3º: "A assistência judiciária compreende as seguintes isenções: ... V - dos honorários de advogado e 
peritos."), a Turma manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul que obrigara o mesmo Estado 
ao pagamento dos honorários periciais em exame de DNA decorrente de ação de investigação de paternidade de beneficiário 
da justiça gratuita. Afastou-se, na espécie, a alegada violação direta ao art. 100, da CF - em que se sustentava a ausência de 
previsão orçamentária para a referida despesa -, o qual não pode configurar óbice à eficácia plena do inciso LXXIV do art. 5º, 
norma auto-aplicável, que garante aos necessitados o amplo acesso à Justiça (Art. 5º, LXXIV: "o Estado prestará assistência 
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;"). Precedente citado: RE 224.775-MS (DJU de 
24.5.2002). RMS 207.732-MS, rel. Ministra Ellen Gracie, 11.6.2002.
Revelia e Produção Antecipada de Provas 
A suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, na forma do art. 366 do CPP, não impedem a produção 
antecipada de provas, cabendo ao juiz verificar a sua conveniência. Com esse entendimento, a Turma indeferiu habeas corpus 
impetrado, em favor de réu revel, contra acórdão do STJ que determinara a produção antecipada de prova testemunhal da 
acusação por entender que o transcurso do tempo acabaria por inviabilizar essa produção probatória. Considerou-se, ainda, 
que, o paciente poderá, vindo aos autos, manifestar-se acerca de toda a prova produzida. HC 81.722-SP, rel. Min. Nelson 
Jobim, 11.6.2002.
C L I P P I N G   D O   D J 
14 de junho de 2002 
ADI N. 1.165-DF 
RELATOR: MIN. NELSON JOBIM 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI ORGÂNICA DO DF QUE VEDA LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CARACTERIZADA OFENSA AOS ARTS. 37, I E 61 § 1º II, "C" DA CF, INICIATIVA 
DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM RAZÃO DA MATÉRIA - REGIME JURÍDICO E PROVIMENTO DE 
CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. EXERCÍCIO DO PODER DERIVADO DO MUNICÍPIO, ESTADO OU DF. 
CARACTERIZADO O CONFLITO ENTRE A LEI E A CF, OCORRÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. PRECEDENTES. 
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
* noticiado no Informativo 244 
ADI N. 1.278-SC - medida liminar 
RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. O deferimento da liminar na ação direta de 
inconstitucionalidade pressupõe o sinal do bom direito e o risco de manter-se com plena eficácia o ato normativo impugnado, 
requisitos reveladores da relevância da matéria versada na inicial. Isto não ocorre relativamente à Lei do Estado de Santa 
Catarina de n° 1.179/94, no que disciplinou a pasteurização do leite de cabra. A competência para legislar sobre proteção e 
defesa da saúde é concorrente - inciso XII do artigo 24 da Constituição Federal. 
ADI N. 1.696-SSE 
RELATOR: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE 
EMENTA: Greve de servidor público: não ofende a competência privativa da União para disciplinar-lhe, por lei 
complementar, os termos e limites - e o que o STF reputa indispensável à licitude do exercício do direito (MI 20 e MI 438; 
ressalva do relator) - o decreto do Governador que - a partir da premissa de ilegalidade da paralisação, à falta da lei 
complementar federal - discipline suas conseqüências administrativas, disciplinares ou não (precedente: ADInMC 1306, 
30.6.95). 
* noticiado no Informativo 268 
Pet (AgR) N. 2.491-BA 
RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. PROCESSUAL PENAL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. LEI DE 
IMPRENSA. CRIME DE INJÚRIA. SUJEITO PASSIVO: PESSOA JURÍDICA. 1. A pessoa jurídica não pode ser sujeito 
passivo dos crimes de injúria e calúnia, sujeitando-se apenas à imputação de difamação. Precedentes. 2. Cuidando-se de 
situação em que caracterizado, em tese, crime de injúria, é incabível a ação penal que tenha por objeto a apuração de ofensa à 
honra de pessoa jurídica de direito público. Conseqüência: inviabilidade de prosseguimento da medida preparatória de 
interpelação judicial. Agravo regimental a que se nega provimento. 
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* noticiado no Informativo 263 
MS N. 23.577-DF 
RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. 
Lei 8.112, de 1990, art. 20, § 2º. I. - Policial Rodoviário Federal, aprovado em concurso público, estável, que presta novo 
concurso e, aprovado, é nomeado Escrivão da Polícia Federal. Durante o estágio probatório neste último cargo, requer sua 
recondução ao cargo anterior. Possibilidade, na forma do disposto no art. 20, § 2º, da Lei 8.112/90. É que, enquanto não 
confirmado no estágio do novo cargo, não estará extinta a situação anterior. II. - Precedentes do STF.: MS 22.933-DF, 
Ministro O. Gallotti, Plenário, 26.6.98, "DJ" de 13.11.98. III. - Mandado de segurança deferido. 
* noticiado no Informativo 268 
RE N. 258.726-AL 
RELATOR: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE 
EMENTA: Responsabilidade civil do Estado: morte de passageiro em acidente de aviação civil: caracterização. 1. 
Lavra dissenção doutrinária e pretoriana acerca dos pressupostos da responsabilidade civil do Estado por omissão (cf. RE 
257.761), e da dificuldade muitas vezes acarretada à sua caracterização, quando oriunda de deficiências do funcionamento de 
serviços de polícia administrativa, a exemplo dos confiados ao D.A.C. - Departamento de Aviação Civil -, relativamente ao 
estado de manutenção das aeronaves das empresas concessionárias do transporte aéreo. 2. No caso, porém, o acórdão 
recorrido não cogitou de imputar ao D.A.C. a omissão no cumprimento de um suposto dever de inspecionar todas as 
aeronaves no momento antecedente à decolagem de cada vôo, que razoavelmente se afirma de cumprimento tecnicamente 
inviável: o que se verificou, segundo o relatório do próprio D.A.C., foi um estado de tal modo aterrador do aparelho que 
bastava a denunciar a omissão culposa dos deveres mínimos de fiscalização. 3. De qualquer sorte, há no episódio uma 
circunstância incontroversa, que dispensa a indagação acerca da falta de fiscalização preventiva, minimamente exigível, do 
equipamento: é estar a aeronave, quando do acidente, sob o comando de um "checador" da Aeronáutica, à deficiência de cujo 
treinamento adequado se deveu, segundo a instância ordinária, o retardamento das medidas adequadas à emergência surgida 
na decolagem, que poderiam ter evitado o resultado fatal. 
* noticiado no Informativo 268 
RMS N. 24.119-DF 
RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO: CADASTRO DE 
RESERVA. CANDIDATO APROVADO: DIREITO À NOMEAÇÃO. ATO OMISSIVO. VALIDADE DO CONCURSO. 
PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. 1. Candidatos aprovados em concurso público e classificados além do número 
de vagas originalmente previsto no edital de convocação. Inclusão no cadastro de reserva destinado ao preenchimento de 
cargos que viessem a ficar vagos no prazo de sua validade. Conseqüência: direito subjetivo à nomeação, durante o lapso 
assinalado no respectivo edital, caso se verifiquem as condições legais veiculadas para o ato. 2. Ato omissivo consistente na 
não-nomeação de candidatos aprovados em concurso público. Alegação insubsistente, dado que não se pode reputar omisso o 
administrador que, em razão do término da eficácia jurídica do concurso, não mais detém autorização legal para a efetivação 
do ato requerido. 3. Mandado de Segurança impetrado após decorridos cento e vinte dias do ato omisso reputado ilegal. 
Decadência (Lei 1533/51, artigo 18). Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. 
* noticiado no Informativo 267 
 
69. INFORMATIVO Nº 273 DO STF - 17 a 21 de junho de 2002. 
Uso de Cinto de Segurança: Competência - 1 
Por ofensa à competência privativa da União Federal para legislar sobre trânsito (CF, art. 22, XI), o Tribunal declarou a 
inconstitucionalidade da Lei 10.521/95, do Estado do Rio Grande do Sul, que determinava o uso obrigatório de cinto de 
segurança nas vias públicas do Estado. Precedente citado: ADI (MC) 874-BA (DJU de 20.8.93). RE 215.325-RS, rel. Min. 
Moreira Alves, 17.6.2002.
Direitos Autorais e Liberdade de Associação 
Iniciado o julgamento de mérito da ação direta ajuizada pelo Partido Social Trabalhista-PST, contra o art. 99 e § 1º da Lei 
9.610/98, que prevêem a manutenção, pelas associações de titulares de direitos de autor, de um único escritório central para a 
arrecadação e distribuição, em comum, dos direitos relativos à execução pública das obras musicais e lítero-musicais e de 
fonogramas, inclusive por meio da radiodifusão e transmissão por qualquer modalidade, e da exibição de obras audiovisuais. 
O Min. Ilmar Galvão, relator, proferiu voto no sentido de acolher o pedido formulado na inicial da ação direta para declarar a 
inconstitucionalidade das normas mencionadas, por entender que a lei não pode compelir titulares de direitos a se reunirem 
em entidade única, os quais podem se reunir e se organizar em outras entidades, em face do art. 5º, XVII e XX, da CF ("XVII 
- é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; ...XX - ninguém poderá ser compelido a 
associar-se ou a permanecer associado;"). Após, o julgamento foi adiado em virtude do pedido de vista do Min. Sepúlveda 
Pertence. ADI 2.054-DF, rel. Min. Ilmar Galvão, 19.6.2002.
Imunidade Penal de Vereador 
Deferido habeas corpus impetrado em favor de vereador para anular as condenações a ele impostas pela prática dos crimes de 
calúnia e injúria contra delegado de polícia local - em decorrência de haver publicado nota em jornal local, bem como, por 
haver divulgado esclarecimento por meio de estação de rádio, no qual se defendera de supostas acusações e denunciara 
irregularidades cometidas pelo referido delegado. A Turma considerou que os mencionados pronunciamentos estariam 
diretamente relacionados com o exercício do mandato parlamentar, ao abrigo, portanto da imunidade prevista no art. 29 VIII, 
da CF ("...inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do 
Município;"). Precedentes citados: HC 74.125-PI (DJU de 11.4.97) e HC 74.201-MG (DJU de 13.12.96). HC 81.730-RS, rel. 
Min. Nelson Jobim, 18.6.2002.
Crime Culposo contra Militar: Competência 
Compete à justiça comum, e não à justiça militar, o julgamento de crime culposo praticado por civil contra militar, 
porquanto, nessa hipótese, inexiste o intuito de atingir a administração militar, ficando, assim, afastada a conotação militar do 
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crime. Com base nesse entendimento, a Turma deferiu habeas corpus para anular acórdão do STM que recebera a denúncia 
oferecida contra o paciente, civil - pela suposta prática de lesões corporais culposas causadas em oficial do exército em 
decorrência de acidente de trânsito ocorrido em via pública - e, tendo em conta a ausência de representação do ofendido no 
prazo decadencial, declarou extinta a punibilidade. Precedentes citados: CC 7.040-RS (DJU de 22.11.96) e HC 81.161-PE 
(DJU de 14.12.2001). HC 81.963-RS, rel. Min. Celso de Mello, 18.6.2002.
Prisão Especial de Advogado 
Retomado o julgamento de habeas corpus impetrado em favor de advogado preso provisoriamente, no qual se alega estar o 
mesmo sofrendo constrangimento ilegal por encontrar-se recolhido em local incompatível com o assegurado ao advogado 
pelo Estatuto da OAB (v. Informativo 270). O Min. Maurício Corrêa, divergindo do voto do Min. Carlos Velloso, relator, 
proferiu voto-vista no sentido de deferir o writ, por considerar que as instalações da prisão, tida por especial, a que submetido 
o paciente, não atendem aos requisitos e condições exigidos pelo art. 7º, V, da Lei 8.906/94, e, em conseqüência, determinar 
o recolhimento do paciente em prisão domiciliar. Após, o julgamento foi adiado em face do pedido de vista do Min. Nelson 
Jobim. HC 81.632-SP, rel. Min. Carlos Velloso, 18.6.2002.
Prisão Preventiva e Fundamentação 
Iniciado o julgamento de habeas corpus em que se pretende a anular a prisão preventiva mantida contra o paciente em sede de 
sentença de pronúncia, sob a alegação de falta de fundamentação, porquanto o juiz manteve a prisão cautelar anteriormente 
decretada sem explicitar que motivos a justificariam, limitando-se a dizer que o paciente permaneceria preso no mesmo local. 
O Min. Carlos Velloso, relator, proferiu voto no sentido de indeferir o writ, por considerar que, estando o decreto de prisão 
devidamente fundamentado, na hipótese de manutenção da custódia, o juiz não está obrigado a expor novamente os motivos, 
subentendendo-se que o mesmo implicitamente se reportou aos fundamentos que serviram de base à decretação da prisão 
preventiva. O Min. Carlos Velloso salientou, ainda, que o decreto de prisão preventiva inicial já foi objeto de análise por esta 
Corte no julgamento do HC 81.600-DF (DJU de 15.3.2002), não tendo sofrido qualquer censura quanto à sua fundamentação. 
Após, o julgamento foi adiado em face do pedido de vista do Min. Maurício Corrêa. HC 81.838-DF, rel. Min. Carlos Velloso, 
18.6.2002.
C L I P P I N G   D O   D J 
21 de junho de 2002 
ADI N. 2.019-MS 
RELATOR: MIN. ILMAR GALVÃO 
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.º 1.949, DE 22.01.99, DO ESTADO DO MATO 
GROSSO DO SUL. PENSÃO MENSAL PARA CRIANÇAS GERADAS A PARTIR DE ESTUPRO. CONTRARIEDADE 
AO ART. 5.º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
Ato normativo que, ao erigir em pressuposto de benefício assistencial não o estado de necessidade dos beneficiários, mas sim 
as circunstâncias em que foram eles gerados, contraria o princípio da razoabilidade, consagrado no mencionado dispositivo 
constitucional. 
Ação direta julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da lei sob enfoque. 
* noticiado no Informativo 235 
HABEAS CORPUS (AgR) N. 81.837-SP 
RELATOR: MIN. MOREIRA ALVES 
EMENTA: - Agravo regimental. 
- Tratando-se de negativa de concessão de documento (Autorização de Retorno ao Brasil) que, para o regresso de brasileiro 
ao Brasil, supre a falta de passaporte por não se preencherem os requisitos para a obtenção deste, ao não-cabimento do 
"habeas corpus", em lugar do mandado de segurança, contra essa negativa se aplica a mesma fundamentação do despacho 
agravado quanto à questão do passaporte, e isso porque não se pode estender o "habeas corpus" à tutela de direitos que têm na 
liberdade física apenas a sua condição de exercício, objeto, não imediato, mas mediato, do pedido, não estando, assim, 
afetada imediatamente, mas apenas de modo oblíquo, a liberdade de locomoção. 
- Por outro lado, é de manifesta improcedência a alegação de que, não havendo previsão, no artigo 102, I, da Constituição, de 
competência desta Corte para julgar mandado de segurança contra chefe de missão diplomática de caráter permanente, essa 
lacuna deve dar margem à competência deste Tribunal para julgar o pedido como sendo de mandado de segurança, em que 
seria transformado o "habeas corpus" pelo princípio da fungibilidade. Agravo a que se nega provimento. 
HABEAS CORPUS N. 80.923-SC 
RELATOR: MIN. NÉRI DA SILVEIRA 
EMENTA: - Habeas Corpus preventivo. 2. Mandado de prisão expedido por magistrado canadense contra pessoa residente 
no Brasil, para cuja execução foi solicitada a cooperação da INTERPOL - Brasil. Inexistência de pedido de extradição. 3. 
Competência do STF - Art. 102, I, g, da Constituição Federal. 4. Em face do mandado de prisão contra a paciente expedido 
por magistrado canadense, sob a acusação de haver cometido o ilícito criminal previsto no art. 282, a, do Código Penal do 
Canadá, e solicitada à INTERPOL sua execução, fica caracterizada situação de ameaça à liberdade de ir e vir. 5. Habeas 
corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, concedido, para assegurar à paciente salvo conduto em todo o território 
nacional. Em se tratando de pessoa residente no Brasil, não há de sofrer constrangimento em sua liberdade de locomoção, em 
virtude de mandado de prisão expedido por justiça estrangeira, o qual, por si só, não pode lograr qualquer eficácia no país. 6. 
Comunicação da decisão do STF ao Ministério da Justiça e ao Departamento de Polícia Federal, Divisão da Interpol, para 
que, diante da ameaça efetiva à liberdade, se adotem providências indispensáveis, em ordem a que a paciente, com residência 
em Florianópolis, não sofra restrições em sua liberdade de locomoção e permaneça no país enquanto lhe aprouver. 7. Habeas 
corpus não conhecido, no ponto em que se pede a cessação imediata da veiculação dos nomes e fotografias da paciente e de 
seus filhos menores no portal eletrônico da Organização Internacional de Polícia Criminal (O.I.P.C.) - Interpol, porque fora 
do alcance e controle da jurisdição nacional, tendo sido a inclusão das difusões vermelha e amarelas, relativas à paciente e 
seus filhos, respectivamente, solicitadas pela IP/Ottawa à IPSC, em Lyon, França. 
* noticiado no Informativo 237 
RE N. 253.885-MG 
RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE 
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EMENTA: Poder Público. Transação. Validade. Em regra, os bens e o interesse público são indisponíveis, porque pertencem 
à coletividade. É, por isso, o Administrador, mero gestor da coisa pública, não tendo disponibilidade sobre os interesses 
confiados à sua guarda e realização. Todavia, há casos em que o princípio da indisponibilidade do interesse público deve ser 
atenuado, mormente quando se tem em vista que a solução adotada pela Administração é a que melhor atenderá à ultimação 
deste interesse. 
Assim, tendo o acórdão recorrido concluído pela não onerosidade do acordo celebrado, decidir de forma diversa implicaria o 
reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado nesta instância recursal (Súm. 279/STF). Recurso extraordinário não 
conhecido. 
* noticiado no Informativo 271 
RE N. 259.318-RS 
RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE 
EMENTA: O art. 10, II, "b" do ADCT confere estabilidade provisória à obreira, exigindo para o seu implemento apenas a 
confirmação de sua condição de gestante, não havendo, portanto, de se falar em outros requisitos para o exercício desse 
direito, como a prévia comunicação da gravidez ao empregador. 
Precedente da Primeira Turma desta Corte. 
Recurso extraordinário não conhecido. 
* noticiado no Informativo 268 
 
70. INFORMATIVO Nº 274 DO STF - 24 de junho a 1º de julho de 2002. 
Cargo Público e Contratação Temporária 
O Tribunal, julgando o mérito de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República, declarou 
a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei 4.957/94 do Estado do Espírito Santo - que autorizava o Poder Judiciário estadual a 
proceder contrato administrativo para o atendimento de serviços vinculados a cargos de provimento efetivo não providos nas 
hipóteses de vacância ou de afastamento do titular para o exercício de outro cargo público. Considerou-se que a referida 
norma não trata da hipótese excepcional de contratação temporária a que se refere o art. 37, IX da CF, que deve atender aos 
princípios da razoabilidade e da moralidade, e ainda que essa contratação só poderia ser feita sem processo seletivo quando o 
interesse público assim permitisse. Com o mesmo entendimento, o Tribunal declarou inconstitucionais o art. 2º, caput e 
parágrafo único, e o art. 3º da Resolução 1.652/93, da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que também 
previam a autorização para a contratação temporária de servidores em casos semelhantes. A Corte julgou, ainda, procedente o 
pedido formulado na inicial quanto à Resolução 8/95 do Tribunal de Justiça do mesmo Estado, na qual o próprio Tribunal 
fixava os vencimentos dos seus cargos em comissão, declarando-a inconstitucional. Precedente citado: RE 168.566-RS (DJU 
de 18.6.99). ADI 1.500-ES, rel. Min. Carlos Velloso, 19.6.2002.
Tutela Antecipada e Manutenção de Proventos 
O Tribunal julgou improcedente reclamação ajuizada contra decisão de juiz de primeiro grau que deferira tutela antecipada 
para impedir a redução dos proventos de servidor determinada por parecer da Advocacia-Geral da União, em que se alegava 
o desrespeito à decisão do STF na ADC-4 - que suspendeu liminarmente, com eficácia ex nunc e com efeito vinculante, até 
final julgamento da ação, a prolação de qualquer decisão sobre pedido de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, que 
tenha por pressuposto a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 9.494/97. Considerou-se que a decisão 
do STF na ADC-4 refere-se, exclusivamente, às situações referidas taxativamente no art. 1º da Lei 9.494/97, quais sejam, a 
concessão de vantagens pecuniárias, vencimentos, reclassificação, equiparação, aumento ou, ainda, extensão de vencimentos 
aos servidores públicos, sendo possível, portanto, a concessão de tutela antecipada para impedir a redução de proventos de 
servidor. RCL 1.578-RS, rel. Min. Ilmar Galvão, 26.6.2002.
MS contra Ato Jurisdicional: Cabimento 
À vista da excepcionalidade do caso, o Tribunal, por maioria, apreciando questão de ordem suscitada pela Ministra Ellen 
Gracie, conheceu de mandado de segurança impetrado pela União contra ato jurisdicional do Min. Marco Aurélio, Presidente, 
que, nos autos da SS 1.962-RJ, indeferira o pedido de suspensão de segurança por não visualizar, na espécie, grave lesão à 
economia e à ordem públicas porquanto a segurança concedida à distribuidora de petróleo para recolher o PIS/PASEP e a 
COFINS nos moldes das Leis complementares 7/70 e 70/91 - sem a incidência estabelecida pelas Medidas Provisórias 1.991 
e 2.037/2000, e pela Lei 9.718/98 - não afastara, em si, a obrigatoriedade do tributo. Vencido, nesse ponto, o Min. Sepúlveda 
Pertence, que não conhecia do mandado de segurança tendo em vista a jurisprudência no sentido de ser incabível mandado de 
segurança contra decisão de caráter jurisdicional de qualquer dos órgãos do STF, seja Turma, Plenário, Relator ou Presidente. 
Em seguida, o Tribunal, por unanimidade, ante as circunstâncias excepcionalíssimas do caso concreto, ou seja, a grave lesão 
à economia pública tendo em vista que a União dificilmente poderia reparar-se das perdas decorrentes do desmonte do 
sistema de arrecadação, concedeu a medida liminar para deferir o pedido formulado na SS 1.962-RJ e suspender os efeitos da 
sentença proferida no mandado de segurança em curso nas instâncias inferiores até o transito em julgado da decisão final de 
mérito que se proferir na citada causa. MS (QO-MC) 24.159-RJ, rel. Ministra Ellen Gracie, 26.6.2002.
ECA: Remissão e Medida Sócio-Educativa 
Não ofende o princípio do devido processo legal, o art. 127 do Estatuto da Criança e do Adolescente na parte em que admite 
a acumulação do instituto da remissão com a aplicação de medida sócio-educativa pela autoridade judiciária (Art. 127. "A 
remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de 
antecedentes, podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em 
regime de semiliberdade e internação."). Com esse entendimento, o Tribunal, por maioria, vencido o Min. Marco Aurélio, 
reformou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, sob o fundamento de que seria necessário instaurar 
procedimento para apuração da autoria e da materialidade do ato infracional, afastara a medida sócio-educativa de 
advertência imposta pela sentença cumulativamente com a homologação da remissão concedida pelo Ministério Público. RE 
conhecido e provido para que, afastada essa preliminar acolhida pelo acórdão recorrido, prossiga o Tribunal a quo no 
julgamento da apelação, como entender de direito. RE 229.382-SP, rel. Min. Moreira Alves, 26.6.2002.
Emenda Constitucional 19, de 1998 
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Retomado o julgamento de medida liminar em ação direta ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores - PT, Partido Democrático 
Trabalhista - PDT, Partido Comunista do Brasil - PC do B, Partido Socialista do Brasil - PSB, contra a Emenda 
Constitucional 19, de 1998, que modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e 
agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal e dá outras 
providências (v. Informativo 243). Os Ministros Ellen Gracie e Sepúlveda Pertence votaram no sentido de deferir a medida 
cautelar para suspender a eficácia do art. 39, caput, da CF, com a redação imprimida pela EC 19/98 ("A União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por 
servidores designados pelos respectivos Poderes."), de modo a continuar em vigor a redação original da CF, que consagrava o 
regime jurídico único dos servidores públicos - acompanhando o Min. Néri da Silveira, relator, que entendera caracterizada a 
aparente violação ao mencionado § 2º do art. 60 da CF, uma vez que o Plenário da Câmara dos Deputados manteve, em 
primeiro turno, a redação original do caput do art. 39, e a comissão especial incumbida de dar nova redação à proposta de 
emenda constitucional suprimiu o dispositivo, colocando, em seu lugar, a norma relativa ao § 2º, que havia sido aprovada em 
primeiro turno. Após, o julgamento foi adiado em virtude do pedido de vista do Min. Nelson Jobim. ADI (MC) 2.135-DF, 
rel. Min. Néri da Silveira, 27.6.2002.
STF: Competência em Razão da Matéria 
Tendo em vista que compete ao STF processar e julgar, originariamente, as questões relacionadas com a extradição solicitada 
por Estado estrangeiro (CF, art. 102, I, g), o Tribunal, em reclamação ajuizada pelo Procurador-Geral da República, 
reconheceu, por maioria, sua competência originária para julgar mandado de segurança ajuizado por extraditanda contra o 
indeferimento de solicitação de refúgio pelo Conselho Nacional de Refugiados - CONARE. O Tribunal, salientando que a 
solicitação de refúgio está relacionada com o pedido extradicional, julgou procedente o pedido formulado na reclamação para 
avocar o processo de mandado de segurança em curso na 16ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, bem como os 
autos do agravo de instrumento nele interposto, cassada a medida liminar concedida pelo juiz declarado incompetente. 
Vencidos os Ministros Ilmar Galvão, Sepúlveda Pertence e Marco Aurélio, que julgavam improcedente a reclamação. RCL 
2.069-DF, rel. Min. Carlos Velloso, 27.6.2002.
Tutela Antecipada e Benefícios Previdenciários 
Tendo em vista a jurisprudência no sentido de que não se aplica, em matéria de natureza previdenciária, a decisão do STF na 
ADC-4 - que suspendeu liminarmente, com eficácia ex nunc e com efeito vinculante, até final julgamento da ação, a prolação 
de qualquer decisão sobre pedido de tutela antecipada, contra a Fazenda Pública, que tenha por pressuposto a 
constitucionalidade ou inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 9.494/97 -, o Tribunal julgou improcedente reclamação 
ajuizada pelo INCRA contra decisão que deferira antecipação de tutela para a aplicação da alíquota de 6% para a cobrança de 
contribuição previdenciária. Afastou-se, ainda, o parecer da Procuradoria-Geral da República no sentido da procedência da 
reclamação pela circunstância de que a decisão reclamada teria desrespeitado a decisão do STF na ADC 8-DF, que 
reconhecera a legitimidade constitucional da contribuição na alíquota de 11%, já que não é dado ao Tribunal alterar a causa 
de pedir da ação. Rcl 1.275-PA, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1º.7.2002.
Separação e Independência dos Poderes 
Tendo em vista que ofende o princípio da separação e independência dos Poderes a submissão de convênios celebrados pelo 
Poder Executivo à aprovação prévia do Legislativo (CF, art. 2º), o Tribunal julgou procedente o pedido formulado em ação 
direta ajuizada pelo Procurador-Geral da República e declarou inconstitucionais as expressões constantes dos incisos I e II do 
art. 181 da Constituição do Estado de Minas Gerais, que subordinavam os convênios dos Municípios com a União, com o 
Estado e com outros Municípios à prévia aprovação pela câmara municipal. Precedentes citados: ADI 165-MG (RTJ 
131/490) e ADI 342-PR (RTJ 133/88). ADI 770-MG, rel. Ministra Ellen Gracie, 1º.7.2002.
Distribuição de Medicamentos a Carentes 
A Turma manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, com base na Lei estadual 9.908/93, 
reconhecera a obrigação de o mesmo Estado fornecer, gratuitamente, medicamentos a pessoa comprovadamente carente, 
portadora de doença de origem neurológica. Considerou-se que o acórdão recorrido baseara-se em Lei estadual 
regulamentadora do art. 196, da CF ("A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação".). Precedente citado: RE 242.859-RS (DJU de 17.9.99). RE 256.327-RS, rel. 
Min. Moreira Alves, 25.6.2002.
Substituição da Pena Privativa de Liberdade 
A substituição da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a seis meses, pela pena de multa ou de restrição de 
direitos, uma vez atendidos os requisitos legais, consubstancia um poder-dever do juiz, e não livre faculdade. Com esse 
entendimento, a Turma deferiu habeas corpus para assegurar ao paciente, primário e de bons antecedentes, a substituição da 
pena de 15 de detenção - resultante de condenação pelo delito do art. 176 do CP ("Tomar refeição em restaurante, ... sem 
dispor de recursos para efetuar o pagamento: Pena - detenção, de quinze dias a dois meses, ou multa.") - por pena de multa, 
que deverá ser fixada pelo juiz de primeiro grau. Precedente citado: HC 65.142-MG (DJU de 18.12.97). HC 81.875-RJ, rel. 
Min. Sepúlveda Pertence, 25.6.2002.
Prisão Preventiva do Falido: Recepção pela CF/88 
A prisão prevista no art. 14, parágrafo único, VI, da Lei de Falências, consubstancia prisão preventiva, e não prisão 
administrativa como a mencionada no art. 35 da mesma Lei, razão pela qual foi recepcionada pela CF/88. Com esse 
entendimento, a Turma indeferiu habeas corpus em que se pretendia a nulidade da prisão decretada contra o paciente, sob a 
alegação de que a mesma consubstanciaria verdadeira prisão administrativa, tal como aquela prevista no art. 35, da mesma 
Lei, não recebida, portanto, pela Constituição Federal de 1988. Salientou-se, ademais, que, na espécie, a prisão decretada 
fundara-se na garantia da ordem pública, em conformidade com o disposto no art. 312 do Código Penal (DL 7.661/45, art. 14, 
parágrafo único: "A sentença que declarar a falência: VI - providenciará as diligências convenientes ao interesse da massa, 
podendo ordenar a prisão preventiva do falido ... quando requerida com fundamento em provas que demonstrem a prática de 
crime definido nesta lei.". HC 81.880-SC, rel. Min. Moreira Alves, 25.6.2002.
C L I P P I N G   D O   D J 
28 de junho de 2002 
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ADI N. 2.031-DF – LIMINAR 
RELATOR: MIN. OCTAVIO GALLOTTI 
EMENTA: 
1 - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e de Direitos de Natureza 
Financeira-CPMF (art. 75, e parágrafos, acrescentados ao ADCT pela Emenda Constitucional nº 21, de 18 de março de 
1999). 
2 - Vício de tramitação restrito ao § 3º da norma impugnada, por implicar, em primeiro exame, ao ver da maioria, a supressão 
pela Câmara da oração final do parágrafo aprovado no Senado, em comprometimento do sentido do texto sujeito à aprovação 
de ambas as Casas. 
3 - Irrelevância do desajuste gramatical representado pela utilização do vocábulo "prorrogada", a revelar objetivo de 
repristinação de leis temporárias, não vedada pela Constituição. 
4 - Rejeição, também em juízo provisório, das alegações de confisco de rendimentos, redução de salários, bitributação e 
ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade. 
5 - Medida cautelar deferida, em parte. 
* noticiado no Informativo 164 
MS N. 22.921-SP 
RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO 
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR. ADVOGADO: VISTA DOS AUTOS. 
I. - Ao servidor sujeito a processo administrativo disciplinar é assegurado o direito de defesa, que há de ser amplo. Lei 
8.112/90, art. 153. 
II. - O advogado regularmente constituído tem direito a ter vista do processo administrativo disciplinar, na repartição 
competente, ou retirá-lo pelo prazo legal. Lei 8.906/94, art. 7º, XV. 
III. - Mandado de Segurança deferido. 
* noticiado no Informativo 272 
RE N. 199.198-SP 
RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE 
EMENTA: Recurso extraordinário. Contribuição Social. Anterioridade nonagesimal. Lei 8.787/89, art. 8º. 
A discussão em torno da forma de recolhimento da contribuição social não tem aporte constitucional, mostrando-se inviável 
em sede de recurso extraordinário. Precedente: AGRAG 174.536. Por ocasião do julgamento do RE 169.740, esta Suprema 
Corte fixou o entendimento de que o prazo da anterioridade nonagesimal (art. 195, 6º, da Constituição) deve ter como termo a 
quo a edição da MP 63/89 somente em relação àqueles dispositivos que foram repetidos no momento de sua conversão na Lei 
7.787/89. Na hipótese de mudança ou introdução de novos dispositivos no momento da conversão, a contagem do termo da 
noventena deve ter início com a edição desta lei. O disposto no art. 8º da lei em comento, embora não estando previsto na 
redação original da MP 63/89, não majorou o tributo, tampouco modificou base de cálculo ou fato gerador. Por esta razão, 
não se lhe aplica o princípio da anterioridade mitigada. Recurso extraordinário não conhecido. 
* noticiado no Informativo 270 
RE N. 215.984-RJ 
RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO 
EMENTA: CONSTITUCIONAL. DANO MORAL: FOTOGRAFIA: PUBLICAÇÃO NÃO CONSENTIDA: 
INDENIZAÇÃO: CUMULAÇÃO COM O DANO MATERIAL: POSSIBILIDADE. Constituição Federal, art. 5º, X. 
I. Para a reparação do dano moral não se exige a ocorrência de ofensa à reputação do indivíduo. O que acontece é que, de 
regra, a publicação da fotografia de alguém, com intuito comercial ou não, causa desconforto, aborrecimento ou 
constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que 
ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X. 
II. - R.E. conhecido e provido. 
* noticiado no Informativo 271 
 

DIVERSOS  

 
71. EDITAL DE 7 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO (DOJ-RS 11.06.2002, 1º Caderno, p. 32). 
A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos. Juízes 
Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção, a Vara do Trabalho  de 
ALEGRETE, em virtude da remoção, a pedido, da  Dra. LUCIANE CARDOSO, conforme Portaria nº 2197/2002. Porto 
Alegre, 07 de junho de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
72. EDITAL DE 7 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO (DOJ-RS 11.06.2002, 1º Caderno, p. 32). 
A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos. Juízes 
Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção, a Vara do Trabalho  de 
URUGUAIANA, em virtude da remoção, a pedido, da Dra. CERES BATISTA DA ROSA PAIVA, conforme Portaria nº 
2198/2002. Porto Alegre, 07 de junho de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
73. EDITAL DE 10 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO (DOJ-RS 12.06.2002, 1º Caderno, p. 44). 
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A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos. Juízes 
Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção, a Vara do Trabalho de SÃO 
BORJA, em virtude da remoção, a pedido, da Dra. MARIA SILVANA ROTTA TEDESCO, conforme Portaria nº 2285/2002. 
Porto Alegre, 10 de junho de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
74. EDITAL DE 12 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO (DOJ-RS 14.06.2002, 1º Caderno, p. 39). 
A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos. Juízes 
Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção, a Vara do Trabalho de SANTO 
ÂNGELO, em virtude da remoção, a pedido, do Dr. CLÁUDIO ROBERTO OST, para a Vara do Trabalho de SANTA 
ROSA, conforme Portaria nº 2315/2002. Porto Alegre, 12 de junho de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA 
ROSA, Juíza-Presidente. 
 
75. EDITAL DE 13 DE JUNHO DE 2002, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (DOU 
18.06.2002, Seção 3). XXVIII CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA DO TRABALHO. 
O Presidente da Comissão do XXVIII Concurso Público Para Provimento de Cargos de Juiz do Trabalho Substituto da 2ª 
Região da Justiça do Trabalho FAZ SABER que, no período de 1º (primeiro) de julho a 30 (trinta) de julho de 2002, estarão 
abertas as inscrições para o XXVIII Concurso Público de Provas e Títulos, para provimento de cargos de JUIZ DO 
TRABALHO SUBSTITUTO DA 2ª REGIÃO, vagos, ou que vierem a vagar, ou forem criados durante o respectivo prazo de 
validade, sendo que as vagas serão prioritariamente destinadas aos candidatos aprovados no XXVII Concurso, conforme 
consta do artigo 3º, parágrafo único da Resolução Administrativa do C. TST nº 73/91 e com base ainda nas demais Instruções 
constantes das Resoluções Administrativas números 73/91, 07/92, 20/92, 111/94, 174/95, 324/96 e 492/98 do Colendo 
Tribunal Superior do Trabalho, publicadas no Diário da Justiça da União de 22 de janeiro de 1992, 09 e 12 de março de 1992, 
11 de maio de 1992, 26 de outubro de 1994, 20 de abril de 1995, 01 de agosto de 1996 e 23 de abril de 1998, 
respectivamente, consideradas partes integrantes do Edital. 
O Edital do Concurso, contendo informações necessárias ao melhor esclarecimento dos interessados, estará afixado no prédio 
da Rua da Consolação, 1272, Cerqueira César, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a partir de 1º de julho de 2002, 
bem como no endereço www.trt02.gov.br. 
A inscrição preliminar somente será efetuada mediante preenchimento, VIA INTERNET, de requerimento padronizado, 
dirigido ao Presidente da Comissão do Concurso. 
O requerimento deverá ser totalmente preenchido, sendo pois indispensáveis todos os dados pessoais. 
Valor da remuneração na data deste Aviso, já incluída a Gratificação de Representação Mensal: R$ 5.248,80 (cinco mil, 
duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos). 
A taxa de inscrição é de R$ 78,00 (setenta e oito reais), que deverá ser recolhida através de Guia de Depósito no BANCO DO 
BRASIL, somente após a confirmação da inscrição, VIA INTERNET, na conta corrente nº 170500-8, Agência 3602-1, para 
crédito do TRT/2ª Região - SP - XXVIII Concurso da Magistratura, devendo obrigatoriamente ser colocado no campo 
"Depósito Identificado (código-DV)", o nº 08001000001801-9. O nome (em letra de forma), o nº de inscrição e o telefone do 
candidato deverão constar no verso da guia de depósito. 
FRANCISCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA 
 
76. EDITAL DE 25 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO (DOJ-RS 26.06.2002, 1º Caderno, p. 43). 
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 CRUZ ALTA. Porto 
Alegre, 25 de junho de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
77. EDITAL DE 27 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO (DOJ-RS 02.07.2002, 1º Caderno, p. 44). 
A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos.  Juízes   
do Trabalho Substitutos da 4ª Região, em conformidade ao disposto nos artigos 82 e 83 da Lei Complementar nº 35/79,  que 
se encontra vaga, para preenchimento através de promoção por antigüidade, a Vara do Trabalho  de URUGUAIANA. Porto 
Alegre, 27 de junho de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
78. EDITAL DE 27 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO (DOJ-RS 02.07.2002, 1º Caderno, p. 44). 
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 ALEGRETE. Porto 
Alegre, 27 de junho de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
79. EDITAL DE 28 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª 
REGIÃO (DOJ-RS 02.07.2002, 1º Caderno, p. 44). 
A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos. Juízes 
do Trabalho Substitutos da 4ª Região, em conformidade ao disposto nos artigos 82 e 83 da Lei Complementar nº 35/79, que 
se encontra vaga, para preenchimento através de promoção por antigüidade, a Vara do Trabalho de SÃO BORJA. Porto 
Alegre, 28 de junho de 2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
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	EMENDAS CONSTITUCIONAIS 
	 
	1. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 37, DE 12 DE JUNHO DE 2002 (DOU 13.06.2002, Seção 1, pp. 1-2). Altera os arts. 100 e 156 da Constituição Federal e acrescenta os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
	As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: 
	Art. 1º O art. 100 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte § 4º, renumerando-se os subseqüentes:  
	“Art. 100. .............................................. 
	§ 4º São vedados a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, a fim de que seu pagamento não se faça, em parte, na forma estabelecida no § 3º deste artigo e, em parte, mediante expedição de precatório. 
	......................................................”(NR) 
	Art. 2º O § 3º do art. 156 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação: 
	“Art. 156. .............................................. 
	........................................................... 
	§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à lei complementar: 
	I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas; 
	........................................................... 
	III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 
	.....................................................”(NR) 
	Art. 3º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido dos seguintes arts. 84, 85, 86, 87 e 88: 
	“Art. 84. A contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira, prevista nos arts. 74, 75 e 80, I, deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, será cobrada até 31 de dezembro de 2004. 
	§ 1º Fica prorrogada, até a data referida no caput deste artigo, a vigência da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, e suas alterações. 
	§ 2º Do produto da arrecadação da contribuição social de que trata este artigo será destinada a parcela correspondente à alíquota de: 
	I - vinte centésimos por cento ao Fundo Nacional de Saúde, para financiamento das ações e serviços de saúde; 
	II - dez centésimos por cento ao custeio da previdência social; 
	III - oito centésimos por cento ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, de que tratam os arts. 80 e 81 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
	§ 3º A alíquota da contribuição de que trata este artigo será de: 
	I - trinta e oito centésimos por cento, nos exercícios financeiros de 2002 e 2003; 
	II - oito centésimos por cento, no exercício financeiro de 2004, quando será integralmente destinada ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, de que tratam os arts. 80 e 81 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
	Art. 85. A contribuição a que se refere o art. 84 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não incidirá, a partir do trigésimo dia da data de publicação desta Emenda Constitucional, nos lançamentos: 
	I - em contas correntes de depósito especialmente abertas e exclusivamente utilizadas para operações de: 
	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; 
	b) companhias securitizadoras de que trata a Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997; 
	c) sociedades anônimas que tenham por objeto exclusivo a aquisição de créditos oriundos de operações praticadas no mercado financeiro; 
	II - em contas correntes de depósito, relativos a: 
	a) operações de compra e venda de ações, realizadas em recintos ou sistemas de negociação de bolsas de valores e no mercado de balcão organizado; 
	b) contratos referenciados em ações ou índices de ações, em suas diversas modalidades, negociados em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros; 
	III - 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 no inciso II deste artigo. 
	§ 1º O Poder Executivo disciplinará o disposto neste artigo no prazo de trinta dias da data de publicação desta Emenda Constitucional. 
	§ 2º O disposto no inciso I deste artigo aplica-se somente às operações relacionadas em ato do Poder Executivo, dentre aquelas que constituam o objeto social das referidas entidades. 
	§ 3º O disposto no inciso II deste 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. 86. Serão pagos conforme disposto no art. 100 da Constituição Federal, não se lhes aplicando a regra de parcelamento estabelecida no caput do art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os débitos da Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal oriundos de sentenças transitadas em julgado, que preencham, cumulativamente, as seguintes condições:  
	I - ter sido objeto de emissão de precatórios judiciários; 
	II - ter sido definidos como de pequeno valor pela lei de que trata o § 3º do art. 100 da Constituição Federal ou pelo art. 87 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 
	III - estar, total ou parcialmente, pendentes de pagamento na data da publicação desta Emenda Constitucional. 
	§ 1º Os débitos a que se refere o caput deste artigo, ou os respectivos saldos, serão pagos na ordem cronológica de apresentação dos respectivos precatórios, com precedência sobre os de maior valor. 
	§ 2º Os débitos a que se refere o caput deste artigo, se ainda não tiverem sido objeto de pagamento parcial, nos termos do art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, poderão ser pagos em duas parcelas anuais, se assim dispuser a lei.  
	§ 3º Observada a ordem cronológica de sua apresentação, os débitos de natureza alimentícia previstos neste artigo terão precedência para pagamento sobre todos os demais. 
	Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3º do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4º do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a: 
	I - quarenta salários mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal; 
	II - trinta salários mínimos, perante a Fazenda dos Municípios. 
	Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o pagamento far-se-á, sempre, por meio de precatório, sendo facultada à parte exeqüente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no § 3º do art. 100. 
	Art. 88. Enquanto lei complementar não disciplinar o disposto nos incisos I e III do § 3º do art. 156 da Constituição Federal, o imposto a que se refere o inciso III do caput do mesmo artigo: 
	I – terá alíquota mínima de dois por cento, exceto para os serviços a que se referem os itens 32, 33 e 34 da Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968; 
	II – não será objeto de concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resulte, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida no inciso I.” 
	Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 
	Brasília, em 12 de junho de 2002 
	Mesa da Câmara dos Deputados 
	Deputado AÉCIO NEVES 
	Presidente 
	Deputado BARBOSA NETO 
	2º Vice-Presidente 
	Deputado NILTON CAPIXABA 
	2º Secretário 
	Deputado PAULO ROCHA 
	3º Secretário 
	Deputado CIRO NOGUEIRA 
	4º Secretário 
	Mesa do Senado Federal 
	Senador RAMEZ TEBET 
	Presidente 
	Senador EDISON LOBÃO 
	1º Vice-Presidente 
	Senador CARLOS WILSON 
	1º Secretário 
	Senador ANTERO PAES DE BARROS 
	2º Secretário 
	Senador RONALDO CUNHA LIMA 
	3º Secretário 
	Senador MOZARILDO CAVALCANTI 
	4º Secretário 
	 
	2. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 38, DE 12 DE JUNHO DE 2002 (DOU 13.06.2002, Seção 1, p. 2). Acrescenta o art. 89 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incorporando os Policiais Militares do extinto Território Federal de Rondônia aos Quadros da União. 
	As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto Constitucional: 
	Art. 1º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte art. 89: 
	“Art. 89. Os integrantes da carreira policial militar do ex-Território Federal de Rondônia, que comprovadamente se encontravam no exercício regular de suas funções prestando serviços àquele ex-Território na data em que foi transformado em Estado, bem como os Policiais Militares admitidos por força de lei federal, custeados pela União, constituirão quadro em extinção da administração federal, assegurados os direitos e vantagens a eles inerentes, vedado o pagamento, a qualquer título, de diferenças remuneratórias, bem como ressarcimentos ou indenizações de qualquer espécie, anteriores à promulgação desta Emenda. 
	Parágrafo único. Os servidores da carreira policial militar continuarão prestando serviços ao Estado de Rondônia na condição de cedidos, submetidos às disposições legais e regulamentares a que estão sujeitas as corporações da respectiva Polícia Militar, observadas as atribuições de função compatíveis com seu grau hierárquico.” 
	Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 
	Brasília, em 12 de junho de 2002 
	Mesa da Câmara dos Deputados 
	Deputado AÉCIO NEVES 
	Presidente 
	Deputado BARBOSA NETO 
	2º Vice-Presidente 
	Deputado NILTON CAPIXABA 
	2º Secretário 
	Deputado PAULO ROCHA 
	3º Secretário 
	Deputado CIRO NOGUEIRA 
	4º Secretário 
	Mesa do Senado Federal 
	Senador RAMEZ TEBET 
	Presidente 
	Senador EDISON LOBÃO 
	1º Vice-Presidente 
	Senador CARLOS WILSON 
	1º Secretário 
	Senador ANTERO PAES DE BARROS 
	2º Secretário 
	Senador RONALDO CUNHA LIMA 
	3º Secretário 
	Senador MOZARILDO CAVALCANTI 
	4º Secretário 
	 
	LEIS 
	 
	3. LEI No 10.467, DE 11 DE JUNHO DE 2002 (DOU 12.06.2002, Seção 1, pp. 1-2). Acrescenta o Capítulo II-A ao Título XI do Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e dispositivo à Lei no 9.613, de 3 de março de 1998, que “dispõe sobre os crimes de ‘lavagem’ ou ocultação de bens, direitos e valores”; a prevenção da utilização do Sistema Financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei, cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), e dá outras providências. 
	O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
	Art. 1o Esta Lei visa dar efetividade ao Decreto no 3.678, de 30 de novembro de 2000, que promulga a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais, concluída em Paris, em 17 de dezembro de 1997. 
	Art. 2o O Título XI do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte Capítulo II-A: 
	"TÍTULO XI 
	.................................................................................................................... 
	CAPÍTULO II-A 
	DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTRANGEIRA 
	Corrupção ativa em transação comercial internacional 
	Art. 337-B. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro, ou a terceira pessoa, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional: 
	Pena – reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa. 
	Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 (um terço), se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário público estrangeiro retarda ou omite o ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional. 
	Tráfico de influência em transação comercial internacional 

	Art. 337-C. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções, relacionado a transação comercial internacional: 
	Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 
	Parágrafo único. A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada a funcionário estrangeiro. 
	Funcionário público estrangeiro 

	Art. 337-D. Considera-se funcionário público estrangeiro, para os efeitos penais, quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública em entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro. 
	Parágrafo único. Equipara-se a funcionário público estrangeiro quem exerce cargo, emprego ou função em empresas controladas, diretamente ou indiretamente, pelo Poder Público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais." 
	Art. 3o O art. 1o da Lei no 9.613, de 3 de março de 1998, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VIII: 
	"Art. 1o ..................................................................................................................... 
	.............................................................................................................................................. 
	VIII – praticado por particular contra a administração pública estrangeira (arts. 337-B, 337-C e 337-D do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal). 
	..................................................................................................................................." (NR) 
	Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
	Brasília, 11 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
	FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
	Miguel Reale Júnior 

	 
	4. LEI No 10.471, DE 25 DE JUNHO DE 2002 (DOU 26.06.2002, Seção 1, p. 2). Confere ao Governador Mário Covas a designação de "Patrono do Turismo Nacional". 
	O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
	Art. 1o É conferida ao Governador Mário Covas a designação de "Patrono do Turismo Nacional". 
	Art. 2o É autorizada a remissão ao epíteto de que trata o art. 1o, em seguida ao nome do Governador Mário Covas, no texto de todas as publicações oficiais que a ele se refiram. 
	Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
	Brasília, 25 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
	FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
	Caio Luiz de Carvalho 
	 
	5. LEI No 10.474, DE 27 DE JUNHO DE 2002 (DOU 28.06.2002, Seção 1, pp. 1-2). Dispõe sobre a remuneração da magistratura da União. 
	O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
	Art. 1o Até que seja editada a Lei prevista no art. 48, inciso XV, da Constituição Federal, o vencimento básico do Ministro do Supremo Tribunal Federal é fixado em R$ 3.950,31 (três mil, novecentos e cinqüenta reais e trinta e um centavos). 
	§ 1o Para os fins de quaisquer limites remuneratórios, não se incluem no cômputo da remuneração as parcelas percebidas, em bases anuais, por Ministro do Supremo Tribunal Federal em razão de tempo de serviço ou de exercício temporário de cargo no Tribunal Superior Eleitoral. 
	§ 2o A remuneração dos Membros da Magistratura da União observará o escalonamento de 5% (cinco por cento) entre os diversos níveis, tendo como referência a remuneração, de caráter permanente, percebida por Ministro do Supremo Tribunal Federal. 
	§ 3o A remuneração decorrente desta Lei inclui e absorve todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos Magistrados da União, a qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, até a publicação desta Lei. 
	Art. 2o O valor do abono variável concedido pelo art. 6o da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998, com efeitos financeiros a partir da data nele mencionada, passa a corresponder à diferença entre a remuneração mensal percebida por Magistrado, vigente à data daquela Lei, e a decorrente desta Lei. 
	§ 1o Serão abatidos do valor da diferença referida neste artigo todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos Magistrados da União, a qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, após a publicação da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998. 
	§ 2o Os efeitos financeiros decorrentes deste artigo serão satisfeitos em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, a partir do mês de janeiro de 2003. 
	§ 3o O valor do abono variável da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998, é inteiramente satisfeito na forma fixada neste artigo. 
	Art. 3o A remuneração total de servidor do Poder Judiciário da União, incluídos os valores percebidos pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança, não poderá ultrapassar a remuneração, em bases anuais, correspondente ao Magistrado do órgão a que estiver vinculado. 
	Art. 4o As despesas resultantes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias, consignadas aos órgãos do Poder Judiciário da União. 
	Art. 5o A implementação do disposto nesta Lei observará o art. 169 da Constituição Federal, as normas pertinentes da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, com efeitos financeiros a partir de junho de 2002, inclusive. 
	Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
	Brasília, 27 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
	FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
	Miguel Reale Júnior 
	 
	6. LEI No 10.475, DE 27 DE JUNHO DE 2002 (DOU 28.06.2002, Seção 1, pp. 2-4). Altera dispositivos da Lei no 9.421, de 24 de dezembro de 1996, e reestrutura as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União. 
	O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
	Art. 1o Os arts. 7o e 9o da Lei no 9.421, de 24 de dezembro de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:  
	"Art. 7o. O desenvolvimento dos servidores nas carreiras de que trata esta Lei dar-se-á mediante progressão funcional e promoção. 
	§ 1o A progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte, dentro de uma mesma classe, observado o interstício mínimo de 1 (um) ano, com a periodicidade prevista em regulamento, sob os critérios nele fixados e de acordo com o resultado de avaliação formal de desempenho. 
	§ 2o A promoção é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, observado o interstício mínimo de 1 (um) ano em relação à progressão funcional imediatamente anterior, dependendo, cumulativamente, do resultado de avaliação formal do desempenho e da participação em curso de aperfeiçoamento, ação ou programa de capacitação, na forma prevista em regulamento. 
	§ 3o São vedadas a promoção e a progressão funcional durante o estágio probatório, findo o qual será concedida ao servidor aprovado a progressão funcional para o 4o (quarto) padrão da classe "A" da respectiva carreira." (NR) 
	"Art. 9o. Integram ainda os Quadros de Pessoal referidos no art. lo as Funções Comissionadas, escalonadas de FC-1 a FC-6, e os Cargos em Comissão, escalonados de CJ-1 a CJ-4, para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento.  
	§ 1o Cada órgão do Poder Judiciário destinará, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do total das funções comissionadas para serem exercidas por servidores integrantes das Carreiras Judiciárias da União, designando-se para as restantes exclusivamente servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo que não integrem essas carreiras ou que sejam titulares de empregos públicos, observados os requisitos de qualificação e de experiência previstos em regulamento. 
	§ 2o Pelo menos 50% (cinqüenta por cento) dos cargos em comissão a que se refere o caput, no âmbito de cada órgão do Poder Judiciário, serão destinados a servidores integrantes das carreiras judiciárias da União, na forma prevista em regulamento." (NR) 
	Art. 2o É vedada a criação de emprego público cujas atribuições coincidam com as previstas para as Carreiras Judiciárias, bem como a terceirização ou a execução indireta dessas atribuições. 
	Art. 3o Os cargos efetivos das carreiras de Auxiliar Judiciário, Técnico Judiciário e Analista Judiciário, a que se refere o art. 2o da Lei no 9.421, de 24 de dezembro de 1996, ficam reestruturados na forma do Anexo I, observando-se para o enquadramento dos servidores a correlação estabelecida no Anexo II. 
	Art. 4o Os vencimentos básicos dos cargos das Carreiras Judiciárias passam a ser os constantes do Anexo III. 
	Art. 5o A remuneração das Funções Comissionadas e dos Cargos em Comissão de que trata o art. 9o da Lei no 9.421, de 24 de dezembro de 1996, é a constante dos Anexos IV e V. 
	§ 1o O servidor investido em Função Comissionada poderá optar pela remuneração de seu cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida dos valores constantes do Anexo VI.  
	§ 2o O servidor nomeado para Cargo em Comissão poderá optar pela remuneração de seu cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida dos valores constantes do Anexo VII.  
	Art. 6o Aos servidores das Carreiras Judiciárias, ativos ou inativos, e aos pensionistas será devida parcela, a título de diferença individual, no valor igual ao do eventual decréscimo resultante da aplicação desta Lei em sua remuneração ou provento. 
	Art. 7o Fica extinto o Adicional de Padrão Judiciário – APJ, de que tratam o art. 8o e o art. 14, II, da Lei no 9.421, de 24 de dezembro de 1996. 
	Art. 8o A Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.421, de 24 de dezembro de 1996, passa a ser calculada mediante a aplicação do percentual de 12% (doze por cento), incidente sobre os vencimentos básicos estabelecidos no art. 4o, Anexo III, desta Lei. 
	Parágrafo único. Os servidores retribuídos pela remuneração da Função Comissionada e do Cargo em Comissão, constantes dos Anexos IV e V desta Lei, e os sem vínculo efetivo com a Administração Pública não perceberão a gratificação de que trata este artigo.  
	Art. 9o Os órgãos do Poder Judiciário da União ficam autorizados a transformar, sem aumento de despesa, no âmbito de suas competências, as Funções Comissionadas e os Cargos em Comissão de seu Quadro de Pessoal, vedada a transformação de função em cargo ou vice-versa. 
	Art. 10. Cabe ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Conselho da Justiça Federal e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito de suas competências, baixar os regulamentos necessários à aplicação desta Lei, buscando a uniformidade de critérios e procedimentos. 
	Art. 11. As disposições desta Lei aplicam-se aos aposentados e aos pensionistas. 
	Art. 12. Ficam resguardadas as situações constituídas até a data da publicação desta Lei.  
	Art. 13. A diferença entre a remuneração fixada por esta Lei e a decorrente da Lei no 9.421, de 24 de dezembro de 1996, será implementada em parcelas sucessivas, não cumulativas, observada a seguinte razão: 
	I - 25% (vinte e cinco por cento), a partir de 1o de junho de 2002; 
	II - 45% (quarenta e cinco por cento), a partir de 1o de junho de 2003; 
	III - 75% (setenta e cinco por cento), a partir de 1o de janeiro de 2004; e 
	IV - integralmente, a partir de 1o de janeiro de 2005. 
	Parágrafo único. Não se aplica às parcelas previstas neste artigo o disposto no art. 3o da Lei no 10.331, de 18 de dezembro de 2001. 
	Art. 14. A eficácia do disposto nesta Lei fica condicionada ao atendimento do § 1o do art. 169 da Constituição Federal e das normas pertinentes da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000. 
	Art. 15. As despesas resultantes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas aos órgãos do Poder Judiciário da União.  
	Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
	Art. 17. Revogam-se os arts. 3o, 8o e 14 da Lei no 9.421, de 24 de dezembro de 1996. 
	Brasília, 27 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
	FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
	Miguel Reale Júnior 
	ANEXO I – CARREIRAS JUDICIÁRIAS  
	CARREIRA
	CLASSE
	PADRÃO
	ÁREA
	ANALISTA JUDICIÁRIO
	C
	15
	JUDICIÁRIA 
	ADMINISTRATIVA 
	APOIO ESPECIALIZADO 
	SERVIÇOS GERAIS
	14
	13
	12
	11
	B
	10
	9
	8
	7
	6
	A
	5
	4
	3
	2
	1
	TÉCNICO 
	JUDICIÁRIO
	C
	15
	JUDICIÁRIA 
	ADMINISTRATIVA 
	APOIO ESPECIALIZADO 
	SERVIÇOS GERAIS
	14
	13
	12
	11
	B
	10
	9
	8
	7
	6
	A
	5
	4
	3
	2
	1
	AUXILIAR JUDICIÁRIO
	C
	15
	JUDICIÁRIA 
	ADMINISTRATIVA 
	APOIO ESPECIALIZADO 
	SERVIÇOS GERAIS
	14
	13
	12
	11
	B
	10
	9
	8
	7
	6
	A
	5
	4
	3
	2
	1
	SITUAÇÃO ANTERIOR
	SITUAÇÃO NOVA
	CARREIRA
	CLASSE
	PADRÃO
	PADRÃO
	CLASSE
	CARREIRA
	ANALISTA JUDICIÁRIO
	C
	35
	15
	C
	ANALISTA JUDICIÁRIO
	34
	14
	33
	13
	32
	12
	31
	11
	B
	30
	10
	B
	29
	9
	28
	8
	27
	7
	26
	6
	A
	25
	5
	A
	24
	4
	23
	3
	22
	2
	21
	1
	TÉCNICO 
	JUDICIÁRIO
	C
	25
	15
	C
	TÉCNICO 
	JUDICIÁRIO
	24
	14
	23
	13
	22
	12
	21
	11
	B
	20
	10
	B
	19
	9
	18
	8
	17
	7
	16
	6
	A
	15
	5
	A
	14
	4
	13
	3
	12
	2
	11
	1
	AUXILIAR JUDICIÁRIO
	C
	15
	15
	C
	AUXILIAR JUDICIÁRIO
	14
	14
	13
	13
	12
	12
	11
	11
	B
	10
	10
	B
	9
	9
	8
	8
	7
	7
	6
	6
	A
	5
	5
	A
	4
	4
	3
	3
	2
	2
	1
	1
	CARREIRA
	CLASSE
	PADRÃO
	VENCIMENTO
	ÁREA
	ANALISTA JUDICIÁRIO
	C
	15
	4.959,69
	JUDICIÁRIA 
	ADMINISTRATIVA 
	APOIO ESPECIALIZADO 
	SERVIÇOS GERAIS
	14
	4.792,96
	13
	4.631,83
	12
	4.476,11
	11
	4.325,63
	B
	10
	4.180,22
	9
	4.039,68
	8
	3.903,88
	7
	3.772,64
	6
	3.645,81
	A
	5
	3.523,24
	4
	3.404,80
	3
	3.290,34
	2
	3.179,72
	1
	3.072,83
	TÉCNICO 
	JUDICIÁRIO
	C
	15
	2.969,52
	JUDICIÁRIA 
	ADMINISTRATIVA 
	APOIO ESPECIALIZADO 
	SERVIÇOS GERAIS
	14
	2.869,70
	13
	2.773,22
	12
	2.679,99
	11
	2.589,90
	B
	10
	2.502,83
	9
	2.418,69
	8
	2.337,38
	7
	2.258,80
	6
	2.182,86
	A
	5
	2.109,48
	4
	2.038,56
	3
	1.970,03
	2
	1.903,80
	1
	1.839,80
	AUXILIAR JUDICIÁRIO
	C
	15
	1.777,95
	JUDICIÁRIA 
	ADMINISTRATIVA 
	APOIO ESPECIALIZADO 
	SERVIÇOS GERAIS
	14
	1.718,18
	13
	1.660,42
	12
	1.604,60
	11
	1.550,65
	B
	10
	1.498,52
	9
	1.448,15
	8
	1.399,46
	7
	1.352,41
	6
	1.306,95
	A
	5
	1.263,01
	4
	1.220,55
	3
	1.179,52
	2
	1.139,87
	1
	1.101,55
	ANEXO IV – FUNÇÕES COMISSIONADAS 
	FUNÇÃO
	VALOR R$
	FC-06
	4.679,90
	FC-05
	3.400,43
	FC-04
	2.954,90
	FC-03
	2.100,64
	FC-02
	1.805,10
	FC-01
	1.552,43
	ANEXO V – CARGOS EM COMISSÃO 
	FUNÇÃO
	VALOR R$
	CJ-4
	7.714,03
	CJ-3
	6.833,35
	CJ-2
	6.011,05
	CJ-1
	5.244,79
	ANEXO VI - SERVIDORES DESIGNADOS PARA FUNÇÕES COMISSIONADAS OPTANTES PELA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO OU EMPREGO PERMANENTE
	FUNÇÃO
	VALOR R$
	FC-06
	1.774,30
	FC-05
	1.508,19
	FC-04
	1.241,28
	FC-03
	975,17
	FC-02
	768,29
	FC-01
	591,43
	ANEXO VII - SERVIDORES NOMEADOS PARA CARGOS EM COMISSÃO OPTANTES PELA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO OU EMPREGO PERMANENTE 
	FUNÇÃO
	VALOR R$
	CJ-4
	2.957,17
	CJ-3
	2.661,05
	CJ-2
	2.365,73
	CJ-1
	2.069,61
	 
	7. LEI No 10.476, DE 27 DE JUNHO DE 2002 (DOU 28.06.2002, Seção 1, pp. 4-6). Altera dispositivos da Lei no 9.953, de 4 de janeiro de 2000, reestrutura a Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da União, e dá outras providências. 
	O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
	Art. 1o A Carreira de Apoio Técnico-Administrativo de que trata a Lei no 9.953, de 4 de janeiro de 2000, fica desmembrada nas Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União.  
	§ 1o Ficam transformados, mantidas as respectivas áreas de atividades e especializações profissionais:  
	I - em cargos de Técnico do Ministério Público da União, da Carreira de mesma denominação, os cargos vagos e ocupados de Técnico da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da União;  
	II - em cargos de Analista do Ministério Público da União, da Carreira de mesma denominação, os cargos vagos e ocupados de Analista da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da União.  
	§ 2o Fica extinto o nível Auxiliar da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da União.  
	Art. 2o Os arts. 3o, 4o, 9o, 11 e 13 da Lei no 9.953, de 4 de janeiro de 2000, passam a vigorar com a seguinte redação:  
	"Art. 3o. As Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União são constituídas dos cargos de mesma denominação, de provimento efetivo, estruturados em classes e padrões, nas diversas áreas de atividades, conforme o Anexo I." (NR)  
	"Art. 4o. São requisitos de escolaridade para ingresso nas Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União, atendidas, quando for o caso, formação especializada e experiência profissional, a serem definidas em regulamento e especificadas nos editais de concurso: 
	I - para a Carreira de Técnico do Ministério Público da União, o ensino médio, ou curso técnico equivalente;  
	II - para a Carreira de Analista do Ministério Público da União, o ensino superior, inclusive licenciatura plena, correlacionado com as áreas previstas no Anexo I." (NR)  
	"Art. 9o. Os Quadros de Pessoal dos órgãos de que trata o art. 2o compreendem os cargos efetivos das Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União e as Funções Comissionadas - FC." (NR) 
	"Art. 11o. O desenvolvimento dos servidores nas carreiras de que trata esta Lei dar-se-á mediante progressão funcional e promoção. 
	§ 1o A progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte, dentro de uma mesma classe, observado o interstício mínimo de 1 (um) ano e dar-se-á em épocas e sob critérios fixados em regulamento, de acordo com resultado de avaliação formal de desempenho.  
	§ 2o A promoção é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o 1o (primeiro) padrão da classe seguinte, observado o interstício mínimo de 1 (um) ano em relação à progressão funcional imediatamente anterior, e dependerá, cumulativamente do resultado de avaliação formal do desempenho e da participação em curso de aperfeiçoamento, ação ou programa de capacitação, na forma prevista em regulamento." (NR) 
	"Art. 13o. As Funções Comissionadas - FC, escalonadas de FC-01 a FC-10, compreendem as atividades de direção, chefia, assessoramento e assistência. 
	§ 1o Cada ramo do Ministério Público da União destinará, no mínimo, 70% (setenta por cento) do total das funções comissionadas para serem exercidas por servidores integrantes das Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União, observados os requisitos de qualificação e de experiência, conforme se dispuser em regulamento. 
	§ 2o As FC-07 a FC-10 serão exercidas, preferencialmente, por servidores integrantes das Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União, na forma prevista em regulamento, e serão consideradas cargo em comissão, quando seus ocupantes não tiverem vínculo efetivo com a Administração Pública."(NR)  
	Art. 3o Os ocupantes das Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União executam atividades exclusivas de Estado, relacionadas ao exercício de atribuições de natureza técnica e administrativa, essenciais à prestação jurisdicional do Estado que lhes são inerentes, no âmbito do Ministério Público da União. 
	Art. 4o A partir de 1o de junho de 2002, os cargos efetivos da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do MPU, a que se refere o art. 1o da Lei no 9.953, de 4 de janeiro de 2000, transformados pelo art. 1o desta Lei, ficam reestruturados na forma do Anexo I desta Lei, observando-se para o enquadramento dos servidores a correlação estabelecida no Anexo IV desta Lei. 
	Art. 5o A transformação dos atuais cargos de Analista e Técnico da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da União nos seus correspondentes das novas carreiras observará a correlação contida no Anexo II.  
	Art. 6o A partir de 1o de junho de 2002, os vencimentos básicos dos cargos das Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União passam a ser os constantes do Anexo III desta Lei.  
	§ 1o Sem prejuízo da aplicação dos percentuais concedidos a título de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais a partir de 30 de junho de 2002, incidirão sobre os valores referidos no caput, cumulativamente, os acréscimos constantes do Anexo III-b. 
	§ 2o Não se aplica às parcelas previstas neste artigo o disposto no art. 3o da Lei no 10.331, de 18 de dezembro de 2001. 
	Art. 7o As remunerações das Funções Comissionadas de que trata o art. 9o e 13 da Lei no 9.953, de 4 de janeiro de 2000, inclusive para os ocupantes sem vínculo efetivo com a Administração Pública, são as remunerações constantes do Anexo V desta Lei. 
	Parágrafo único. Ao servidor integrante das Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União e ao requisitado, investido em Função Comissionada, é facultado optar pela remuneração de seu cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida dos valores constantes do Anexo VI desta Lei. 
	Art. 8o Fica extinto o Adicional do MPU – AMPU de que tratam o art. 12 e o inciso II do art. 17, da Lei no 9.953, de 4 de janeiro de 2000. 
	Art. 9o A Gratificação de Atividade do Ministério Público da União – GAMPU a que se refere o art. 16 da Lei no 9.953, de 4 de janeiro de 2000, passa a ser calculada mediante a aplicação do percentual de 30% (trinta por cento) incidente sobre os vencimentos básicos fixados no Anexo III desta Lei, para os ocupantes de cargos efetivos das Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União.  
	Parágrafo único. Os servidores ocupantes de Função Comissionada sem vínculo efetivo com a Administração Pública e os requisitados que optarem pela remuneração de seu cargo efetivo na forma do parágrafo único do art. 7o desta Lei não perceberão a GAMPU.  
	Art. 10. Constatada a redução de remuneração, proventos ou pensão decorrente da aplicação do disposto nesta Lei, a diferença será paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita aos reajustes gerais concedidos aos servidores públicos federais.  
	Art. 11. O Procurador-Geral da República fica autorizado a transformar, no âmbito do Ministério Público da União, as Funções Comissionadas de seu Quadro de Pessoal, desde que disso não resulte aumento de despesas. 
	Art. 12. As disposições desta Lei aplicam-se aos aposentados e aos pensionistas. 
	Art. 13. Ficam absorvidas pelos vencimentos decorrentes da aplicação do disposto nesta Lei, conforme definido no inciso II do art. 1o da Lei no 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, as vantagens e diferenças remuneratórias eventualmente pagas, a qualquer título, aos servidores integrantes das carreiras de que trata esta Lei, ativos, inativos e pensionistas, ressalvadas as relacionadas a incorporações decorrentes do exercício de cargos comissionados, funções de confiança e do tempo de serviço, na forma da lei. 
	Art. 14. As despesas resultantes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público da União. 
	Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
	Art. 16. Revogam-se os arts. 12 e 17 da Lei no 9.953, de 4 de janeiro de 2000.  
	Brasília, 27 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
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	ANEXO I (ART. 3o DA LEI No 10.476, de 27.6.2002)  
	Carreira de Analista e Técnico do MPU  
	CARREIRA
	CLASSE
	PADRÃO
	ÁREA
	ANALISTA
	C
	15
	Processual 
	Pericial 
	Administrativa 
	Informática 
	Saúde 
	Documentação 
	Engenharia 
	Arquitetura 
	Orçamento 
	Controle Interno
	14
	13
	12
	11
	B
	10
	9
	8
	7
	6
	A
	5
	4
	3
	2
	1
	TÉCNICO
	C
	15
	ADMINISTRATIVA 
	INFORMÁTICA 
	SAÚDE 
	APOIO ESPECIALIZADO
	14
	13
	12
	11
	B
	10
	9
	8
	7
	6
	A
	5
	4
	3
	2
	1
	Tabela de Correlação  
	SITUAÇÃO ANTERIOR
	SITUAÇÃO NOVA
	CARGO
	ÁREA
	CARREIRA
	ÁREA
	PROCESSUAL
	PROCESSUAL
	PERICIAL
	PERICIAL
	ADMINISTRATIVA
	ADMINISTRATIVA
	INFORMÁTICA
	INFORMÁTICA
	ANALISTA
	SAÚDE
	ANALISTA
	SAÚDE
	DOCUMENTAÇÃO
	DOCUMENTAÇÃO
	ENGENHARIA
	ENGENHARIA
	ARQUITETURA
	ARQUITETURA
	ORÇAMENTO
	ORÇAMENTO
	CONTROLE INTERNO
	CONTROLE INTERNO
	TÉCNICO
	ADMINISTRATIVA
	TÉCNICO
	ADMINISTRATIVA
	INFORMÁTICA
	INFORMÁTICA
	SAÚDE
	SAÚDE
	TRANSPORTE
	APOIO ESPECIALIZADO
	SERVIÇOS GERAIS
	ADMINISTRATIVA
	ADMINISTRATIVA
	TELEFONIA
	APOIO ESPECIALIZADO
	COPA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
	APOIO ESPECIALIZADO
	APOIO ESPECIALIZADO
	APOIO ESPECIALIZADO
	ANEXO III (Art. 5o da Lei no 10.476, de 27.6.2002)  
	Tabela de Vencimentos das Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União (R$)  
	CARREIRA
	CLASSE
	PADRÃO
	VENCIMENTO
	ÁREA
	ANALISTA
	C
	15
	3.495,61
	Processual 
	Pericial 
	Administrativa 
	Informática 
	Saúde 
	Documentação 
	Engenharia 
	Arquitetura 
	Orçamento 
	Controle Interno
	14
	3.335,08
	13
	3.181,92
	12
	3.035,72
	11
	2.896,31
	B
	10
	2.763,27
	9
	2.636,35
	8
	2.515,27
	7
	2.399,76
	6
	2.289,49
	A
	5
	2.184,33
	4
	2.084,01
	3
	1.988,33
	2
	1.896,99
	1
	1.809,87
	TÉCNICO
	C
	15
	2.092,93
	Administrativa 
	Informática 
	Saúde 
	Apoio Especializado
	14
	1.996,81
	13
	1.905,13
	12
	1.817,61
	11
	1.734,14
	B
	10
	1.654,47
	9
	1.578,46
	8
	1.505,97
	7
	1.436,82
	6
	1.370,83
	A
	5
	1.307,89
	4
	1.247,79
	3
	1.190,46
	2
	1.135,80
	1
	1.083,62
	Acréscimos à Tabela de Vencimentos
	A partir de
	A partir de
	A partir de
	CARREIRA
	CLASSE
	PADRÃO
	Junho de 2003
	Fevereiro de 2004
	Fevereiro de 2005
	ANALISTA
	C
	15
	11,20%
	15,17%
	10,78%
	14
	11,68%
	15,67%
	11,26%
	13
	12,16%
	16,16%
	11,73%
	12
	12,64%
	16,66%
	12,21%
	11
	13,12%
	17,16%
	12,69%
	B
	10
	13,61%
	17,66%
	13,17%
	9
	14,09%
	18,16%
	13,66%
	8
	14,58%
	18,67%
	14,15%
	7
	15,07%
	19,18%
	14,63%
	6
	15,56%
	19,69%
	15,13%
	A
	5
	16,06%
	20,20%
	15,62%
	4
	16,56%
	20,72%
	16,11%
	3
	17,06%
	21,23%
	16,61%
	2
	17,56%
	21,75%
	17,11%
	1
	18,06%
	22,27%
	17,61%
	TÉCNICO
	C
	15
	11,20%
	15,17%
	10,78%
	14
	11,68%
	15,67%
	11,26%
	13
	12,16%
	16,16%
	11,73%
	12
	12,64%
	16,66%
	12,21%
	11
	13,12%
	17,16%
	12,69%
	B
	10
	13,61%
	17,66%
	13,17%
	9
	14,09%
	18,16%
	13,66%
	8
	14,58%
	18,67%
	14,15%
	7
	15,07%
	19,18%
	14,63%
	6
	15,56%
	19,69%
	15,13%
	A
	5
	16,06%
	20,20%
	15,62%
	4
	16,56%
	20,72%
	16,11%
	3
	17,06%
	21,23%
	16,61%
	2
	17,56%
	21,75%
	17,11%
	1
	18,06%
	22,27%
	17,61%
	ANEXO IV (Art. 3o da Lei no 10.476, de 27.6.2002) 
	Tabela de Enquadramento  
	SITUAÇÃO ANTERIOR
	SITUAÇÃO ATUAL
	CARGO
	CLASSE
	PADRÃO
	PADRÃO
	CLASSE
	CARREIRA
	ANALISTA
	C
	35
	15
	C
	ANALISTA
	34
	14
	33
	13
	32
	12
	31
	11
	B
	30
	10
	B
	29
	9
	28
	8
	27
	7
	26
	6
	A
	25
	5
	A
	24
	4
	23
	3
	22
	2
	21
	1
	TÉCNICO
	C
	25
	15
	C
	TÉCNICO
	24
	14
	23
	13
	22
	12
	21
	11
	B
	20
	10
	B
	19
	9
	18
	8
	17
	7
	16
	6
	A
	15
	5
	A
	14
	4
	13
	3
	12
	2
	11
	1
	Nível da Função
	Valor R$
	FC-10
	7.714,04
	FC-09
	6.833,37
	FC-08
	6.011,06
	FC-07
	5.244,80
	FC-06
	4.679,90
	FC-05
	4.235,40
	FC-04
	2.954,90
	FC-03
	2.574,74
	FC-02
	1.805,08
	FC-01
	1.552,41
	Anexo VI (Art. 6o , parágrafo único, da Lei no 10.476, de 27.6.2002)  
	Optantes pelo Cargo Efetivo 
	Nível da Função
	Valor R$
	FC-10
	2.957,17
	FC-09
	2.661,04
	FC-08
	2.365,74
	FC-07
	2.069,61
	FC-06
	1.774,30
	FC-05
	1.508,20
	FC-04
	1.241,28
	FC-03
	975,17
	FC-02
	768,30
	FC-01
	591,43
	 
	8. LEI No 10.477, DE 27 DE JUNHO DE 2002 (DOU 28.06.2002, Seção 1, p. 6). Dispõe sobre a remuneração dos membros do Ministério Público da União. 
	O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
	Art. 1o Até que seja editada a Lei prevista no art. 48, inciso XV, da Constituição Federal, o vencimento básico do Procurador-Geral da República é fixado em R$ 3.950,31 (três mil, novecentos e cinqüenta reais e trinta e um centavos). 
	§ 1o O valor da representação mensal do Procurador-Geral da República será equivalente ao fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
	§ 2o Para os fins de quaisquer limites remuneratórios, não se incluem no cômputo da remuneração as parcelas percebidas, em bases anuais, pelo Procurador-Geral da República em razão de tempo de serviço ou atuação junto à Justiça Eleitoral. 
	§ 3o A remuneração dos membros do Ministério Público da União observará o escalonamento de 5% (cinco por cento) entre os diversos níveis, tendo como referência a remuneração, de caráter permanente, percebida pelo Procurador-Geral da República. 
	§ 4o A remuneração decorrente desta Lei inclui e absorve todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos membros do Ministério Público da União, a qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, até a publicação desta Lei. 
	Art. 2o O valor do abono variável concedido pelo art. 6o da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998, é aplicável aos membros do Ministério Público da União, com efeitos financeiros a partir da data nele mencionada e passa a corresponder à diferença entre a remuneração mensal percebida pelo membro do Ministério Público da União, vigente à data daquela Lei, e a decorrente desta Lei. 
	§ 1o Serão abatidos do valor da diferença referida neste artigo todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos membros do Ministério Público da União, a qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, após a publicação da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998. 
	§ 2o Os efeitos financeiros decorrentes deste artigo serão satisfeitos em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, a partir do mês de janeiro de 2003. 
	§ 3o O valor do abono variável da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998, é inteiramente satisfeito na forma fixada neste artigo. 
	Art. 3o O servidor dos Quadros de Pessoal da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da União não poderá perceber, a título de vencimento básico e vantagens permanentes, importância superior a 80% (oitenta por cento) da remuneração devida ao Procurador-Geral da República. 
	Art. 4o As despesas resultantes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias, consignadas ao Ministério Público da União. 
	Art. 5o A implementação do disposto nesta Lei observará o art. 169 da Constituição Federal, as normas pertinentes da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, com efeitos financeiros a partir de junho de 2002, inclusive. 
	Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
	Brasília, 27 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
	FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
	Miguel Reale Júnior 
	 
	9. LEI Nº 10.478, DE 28 DE JUNHO DE 2002 (DOU 01.07.2002, Seção 1, p. 2). Dispõe sobre a complementação de aposentadorias de ferroviários da Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, em liquidação, e dá outras providências. 
	O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
	Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
	Art. 1º Fica estendido, a partir do 1º de abril de 2002, aos ferroviários admitidos até 21 de maio de 1991 pela Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, em liquidação, constituída ex vi da Lei nº 3.115, de 16 de março de 1957, suas estradas de ferro, unidades operacionais e subsidiárias, o direito à complementação de aposentadoria na forma do disposto na Lei nº 8.186, de 21 de maio de 1991. 
	Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de abril de 2002. 
	Brasília, 28 de junho de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
	FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
	João Henrique de Almeida Sousa 
	Guilherme Gomes Dias 
	 
	MEDIDAS PROVISÓRIAS 
	 
	10. MEDIDA PROVISÓRIA No 39, DE 14 DE JUNHO 2002 (DOU 17.06.2002, Seção 1, pp. 2-3). Altera a Lei no 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto 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 A Lei no 9.615, de 24 de março de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
	"Art. 2o ............................................ 
	......................................................... 
	XIII - da livre empresa no desporto profissional, caracterizado pela natureza eminentemente empresarial da gestão e exploração do desporto profissional." (NR) 
	"Art. 4o ............................................ 
	............................................ 
	§ 2o A organização desportiva do País, fundada na liberdade de associação, integra o patrimônio cultural brasileiro e é considerada de elevado interesse social, inclusive para os fins do disposto nos incisos I e III do art. 5o da Lei Complementar no 75, de 20 de maio de 1993.  
	............................................" (NR) 
	"Art. 20. ............................................ 
	............................................ 
	§ 6o As ligas formadas por entidades de prática desportiva envolvidas em competições de atletas profissionais equiparam-se, para os fins do art. 46-A, às entidades de administração de desporto." (NR) 
	"Art. 23. ............................................ 
	............................................ 
	III - destituição de seus dirigentes, caso incorram em qualquer das hipóteses do inciso  
	Parágrafo único. Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 27 às entidades de administração de desporto profissional." (NR) 
	"Art. 27. Em face do caráter eminentemente empresarial da gestão e exploração do desporto profissional, as entidades de prática desportiva participantes de competições profissionais e as ligas em que se organizarem que não se constituírem em sociedade comercial ou não contratarem sociedade comercial para administrar suas atividades profissionais equiparam-se, para todos os fins de direito, às sociedades de fato ou irregulares, na forma da lei comercial. 
	............................................ 
	§ 5o O disposto no art. 23 aplica-se, no que couber, às entidades a que se refere o caput. 
	§ 6o A entidade que não se constituir regularmente em sociedade comercial, na forma deste artigo: 
	I - fica impedida, ainda que presentes os requisitos da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, de optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES; 
	II - não se sujeita à contribuição de que trata o § 6o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, incidindo, no caso, as contribuições de que tratam os incisos I e II do mesmo artigo, sem prejuízo das demais contribuições para o custeio da seguridade social; 
	III - fica impedida de gozar de qualquer benefício fiscal em âmbito federal. 
	§ 7o Os associados demandados pelos débitos contraídos por entidade equiparada à sociedade comercial de fato ou irregular na forma do caput tem o direito de que sejam excutidos primeiramente os bens de seus dirigentes."(NR) 
	"Art. 57. ............................................ 
	............................................ 
	Parágrafo único. A contribuição de que trata o inciso I fica reduzida pela metade se a entidade de prática desportiva contratante constituir-se regularmente em sociedade comercial, na forma do art. 27." (NR) 
	"Art. 90. ............................................ 
	............................................ 
	Parágrafo único. Em face do disposto no § 2o do art. 4o, qualquer sócio ou cotista de entidade de prática desportiva, bem assim os membros do CNE são partes legítimas para representar ao Ministério Público da União contra os dirigentes das entidades referidas no parágrafo único do art. 13, indicando os fatos concretos e os elementos probantes da prática de ato com violação da lei ou dos respectivos estatutos." (NR) 
	Art. 2o O art. 46-A da Lei no 9.615, de 1998, passa a vigorar com a seguinte alteração, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1o: 
	"Art. 46-A. A entidade de administração de desporto e a de prática desportiva envolvidas em qualquer competição de atletas profissionais ficam obrigadas a: 
	I - elaborar e publicar suas demonstrações financeiras na forma definida pela Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, após terem sido auditadas por auditores independentes devidamente registrados na Comissão de Valores Mobiliários; 
	II - apresentar suas contas juntamente com os relatórios da auditoria de que trata o inciso I ao CNE, na forma do regulamento. 
	............................................ 
	§ 2o Constitui inadimplência na prestação de contas da entidade, dentre outras hipóteses, o não cumprimento do disposto neste artigo." (NR) 
	Art. 3o Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 
	Brasília, 14 de junho de 2002; 181º da Independência e 114o da República.  
	FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
	Caio Luiz de Carvalho 

	 
	11. MEDIDA PROVISÓRIA No 41, DE 20 DE JUNHO 2002 (DOU 21.06.2002, Seção 1, p. 3). Altera a Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a incidência da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio - PIS-Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, nas operações de venda dos produtos que especifica, e dá outras providências. 
	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 Os arts. 1º e 3º da Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, passam a vigorar com as seguintes alterações: 
	"Art. 1º A contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46 e 3303.00 a 33.07, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00, 3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00, todos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 4.070, de 28 de dezembro de 2001, serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas: 
	..................................................................................... 
	§ 4º A pessoa jurídica que adquirir, para industrialização de produto que gere direito ao crédito presumido de que trata o art. 3º, produto classificado nas posições 30.01 e 30.03, exceto no código 3003.90.56, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00, todos da TIPI, tributado na forma do inciso I do caput, poderá excluir das bases de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins o respectivo valor de aquisição". (NR) 
	"Art. 3º Será concedido regime especial de utilização de crédito presumido da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins às pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos produtos classificados na posição 30.03, exceto no código 3003.90.56, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3001.20.90, 3001.90.10, 3001.90.90, 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00, todos da TIPI, tributados na forma do inciso I do art. 1º, e na posição 30.04, exceto no código 3004.90.46, da TIPI, e que, visando assegurar a repercussão nos preços da redução da carga tributária em virtude do disposto neste artigo:  
	I - tenham firmado, com a União, compromisso de ajustamento de conduta, nos termos do § 6º do art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; ou 
	II - cumpram a sistemática estabelecida pela Câmara de Medicamentos para utilização do crédito presumido, na forma determinada pela Lei nº 10.213, de 27 de março de 2001. 
	..................................................................................... 
	§ 2º O crédito presumido somente será concedido na hipótese em que o compromisso de ajustamento de conduta ou a sistemática estabelecida pela Câmara de Medicamentos, de que tratam, respectivamente, os incisos I e II deste artigo, inclua todos os produtos constantes da relação referida no inciso I do § 1º , industrializados ou importados pela pessoa jurídica. 
	..................................................................................." (NR) 
	Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em relação aos fatos geradores referentes aos produtos classificados na posição 30.01, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1, 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00, todos da TIPI, a partir do primeiro dia do quarto mês subseqüente à publicação desta Medida Provisória. 
	Brasília, 20 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
	FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
	Pedro Malan 
	Barjas Negri 

	 
	12. MEDIDA PROVISÓRIA No 46, DE 25 DE JUNHO 2002 (DOU 26.06.2002, Seção 1, pp. 9-12). Dispõe sobre a reestruturação da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional, que passa a denominar-se Carreira Auditoria da Receita Federal - ARF, e sobre a organização da Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social e da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho, 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 Esta Medida Provisória dispõe sobre a reestruturação da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional, de que trata o Decreto-Lei no 2.225, de 10 de janeiro de 1985, que passa a denominar-se Carreira Auditoria da Receita Federal - ARF, e sobre a organização da Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social e da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho. 
	Art. 2o Os cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal, de Técnico da Receita Federal, de Auditor-Fiscal da Previdência Social e de Auditor-Fiscal do Trabalho são agrupados em classes, A, B, C e Especial, compreendendo, as duas primeiras, cinco padrões, e, as duas últimas, quatro padrões, na forma dos Anexos I e II. 
	Art. 3o O ingresso nos cargos de que trata o art. 2o far-se-á no padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo, mediante concurso público de provas, exigindo-se curso superior, ou equivalente, concluído, observados os requisitos fixados na legislação pertinente. 
	§ 1o O concurso referido no caput poderá ser realizado por áreas de especialização. 
	§ 2o Para investidura no cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho, nas áreas de especialização em segurança e medicina do trabalho, será exigida a comprovação da respectiva capacitação profissional, em nível de pós-graduação, oficialmente reconhecida. 
	Art. 4o O desenvolvimento do servidor nas carreiras de que trata esta Medida Provisória ocorrerá mediante progressão funcional e promoção. 
	§ 1o Para os fins 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 requisitos e condições fixados em regulamento. 
	§ 3o O servidor em estágio probatório será objeto de avaliação específica, ao final da qual, se confirmado no cargo, obterá a progressão para o padrão imediatamente superior da classe inicial, vedando-se-lhe, durante esse período, a progressão funcional. 
	Carreira Auditoria da Receita Federal 
	Art. 5o A Carreira Auditoria do Tesouro Nacional, de que trata o Decreto-Lei no 2.225, de 1985, passa a denominar-se Carreira Auditoria da Receita Federal - ARF. 
	Parágrafo único. Em decorrência do disposto neste artigo, os cargos de Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional e de Técnico do Tesouro Nacional passam a denominar-se, respectivamente, Auditor-Fiscal da Receita Federal e Técnico da Receita Federal. 
	Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, relativamente aos tributos e às contribuições por ela administrados: 
	I - em caráter privativo: 
	a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário; 
	b) elaborar e proferir decisões em processo administrativo-fiscal, ou delas participar, bem assim em relação a processos de restituição de tributos e de reconhecimento de benefícios fiscais; 
	c) executar procedimentos de fiscalização, inclusive os relativos ao controle aduaneiro, objetivando verificar o cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo, praticando todos os atos definidos na legislação específica, inclusive os relativos à apreensão de mercadorias, livros, documentos e assemelhados; 
	d) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à aplicação da legislação tributária, por intermédio de atos normativos e solução de consultas; e 
	e) supervisionar as atividades de orientação do sujeito passivo efetuadas por intermédio de mídia eletrônica, telefone e plantão fiscal; e 
	II - em caráter geral, as demais atividades inerentes à competência da Secretaria da Receita Federal. 
	§ 1o O Poder Executivo poderá, dentre as atividades de que trata o inciso II, cometer seu exercício, em caráter privativo, ao Auditor-Fiscal da Receita Federal. 
	§ 2o Incumbe ao Técnico da Receita Federal auxiliar o Auditor-Fiscal da Receita Federal no exercício de suas atribuições. 
	§ 3o O Poder Executivo, observado o disposto neste artigo, disporá sobre as atribuições dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal e de Técnico da Receita Federal. 
	Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social  
	Art. 7o Os cargos de Fiscal de Contribuições Previdenciárias, do Grupo-Tributação, Arrecadação e Fiscalização, de que trata o art. 2o da Lei no 5.645, de 10 de dezembro de 1970, passam a denominar-se Auditor-Fiscal da Previdência Social - AFPS. 
	Art. 8o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Previdência Social, relativamente às contribuições administradas pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS: 
	I - em caráter privativo: 
	a) executar auditoria e fiscalização, objetivando o cumprimento da legislação da Previdência Social relativa às contribuições administradas pelo INSS, lançar e constituir os correspondentes créditos apurados; 
	b) efetuar a lavratura de Auto de Infração quando constatar a ocorrência do descumprimento de obrigação legal e de Auto de Apreensão e Guarda de documentos, materiais, livros e assemelhados, para verificação da existência de fraude e irregularidades; 
	c) examinar a contabilidade das empresas e dos contribuintes em geral, não se lhes aplicando o disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial; 
	d) julgar os processos administrativos de impugnação apresentados contra a constituição de crédito previdenciário; 
	e) reconhecer o direito à restituição ou compensação de pagamento ou recolhimento indevido de contribuições; 
	f) auditar a rede arrecadadora quanto ao recebimento e repasse das contribuições administradas pelo INSS; 
	g) supervisionar as atividades de orientação ao contribuinte efetuadas por intermédio de mídia eletrônica, telefone e plantão fiscal; e 
	h) proceder à auditoria e à fiscalização das entidades e dos fundos dos regimes próprios de previdência social, quando houver delegação do Ministério da Previdência e Assistência Social ao INSS para esse fim; e 
	II - em caráter geral, as demais atividades inerentes às competências do INSS. 
	§ 1o O Poder Executivo poderá, dentre as atividades de que trata o inciso II, cometer seu exercício, em caráter privativo, ao Auditor-Fiscal da Previdência Social. 
	§ 2o O Poder Executivo, observado o disposto neste artigo, disporá sobre as atribuições dos cargos de Auditor-Fiscal da Previdência Social. 
	Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho 
	Art. 9o A Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho será composta de cargos de Auditor-Fiscal do Trabalho. 
	§ 1o É de quarenta horas semanais a jornada de trabalho dos integrantes da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho, não se lhes aplicando a jornada de trabalho a que se refere o art. 1o, caput e § 2o, da Lei no 9.436, de 5 de fevereiro de 1997, e não mais se admitindo a percepção de dois vencimentos básicos. 
	§ 2o Os atuais ocupantes do cargo de Médico do Trabalho que optarem por permanecer na situação atual deverão fazê-lo, de forma irretratável, até 30 de setembro de 1999, ficando, neste caso, em quadro em extinção. 
	Art. 10. São transformados em cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho, na Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho, os seguintes cargos efetivos do quadro permanente do Ministério do Trabalho e Emprego: 
	I - Fiscal do Trabalho; 
	II - Assistente Social, encarregado da fiscalização do trabalho da mulher e do menor; 
	III - Engenheiros e Arquitetos, com a especialização prevista na Lei no 7.410, de 27 de novembro de 1985, encarregados da fiscalização da segurança no trabalho; 
	IV - Médico do Trabalho, encarregado da fiscalização das condições de salubridade do ambiente do trabalho. 
	Art. 11. Os ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho têm por atribuições assegurar, em todo o território nacional: 
	I - o cumprimento de disposições legais e regulamentares, inclusive os relacionados à segurança e à medicina do trabalho, no âmbito das relações de trabalho e de emprego; 
	II - a verificação dos registros em Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, visando a redução dos índices de informalidade; 
	III - a verificação do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, objetivando maximizar os índices de arrecadação; 
	IV - o cumprimento de acordos, convenções e contratos coletivos de trabalho celebrados entre empregados e empregadores; 
	V - o respeito aos acordos, tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil seja signatário; 
	VI - a lavratura de auto de apreensão e guarda de documentos, materiais, livros e assemelhados, para verificação da existência de fraude e irregularidades, bem como o exame da contabilidade das empresas, não se lhes aplicando o disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial. 
	Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará as atribuições privativas previstas neste artigo, podendo cometer aos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho outras atribuições, desde que compatíveis com atividades de auditoria e fiscalização. 
	Remuneração das Carreiras Vigente a Partir de 30 de Junho de 1999 
	Art. 12. Fica extinta a Retribuição Adicional Variável de que trata o art. 5o da Lei no 7.711, de 22 de dezembro de 1988, devida aos ocupantes dos cargos da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional. 
	Art. 13. Os integrantes da Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social e da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho não fazem jus à percepção da Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação - GEFA, criada pelo Decreto-Lei no 2.371, de 18 de novembro de 1987 
	Art. 14. Os integrantes das Carreiras de que trata esta Medida Provisória não fazem jus à percepção da Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada no 13, de 27 de agosto de 1992 
	Art. 15. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária - GDAT, devida aos integrantes da Carreira Auditoria da Receita Federal, Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social e Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho, no percentual de até cinqüenta por cento, incidente sobre o vencimento básico do servidor. 
	§ 1o A GDAT será atribuída em função do efetivo desempenho do servidor, bem assim de metas de arrecadação fixadas e resultados de fiscalização, na forma estabelecida em ato do Poder Executivo. 
	§ 2o Até vinte pontos percentuais da GDAT será atribuída em função do alcance das metas de arrecadação e resultados de fiscalização. 
	§ 3o Enquanto não for regulamentado o disposto nos §§ 1o e 2o, a GDAT corresponderá a trinta por cento do vencimento básico. 
	§ 4o Será de noventa dias, contados a partir de 30 de julho de 1999, o prazo para encaminhamento à Casa Civil da Presidência da República das propostas de regulamentação da GDAT, interrompendo-se o pagamento do percentual previsto no § 3o caso isto não ocorra. 
	§ 5o O disposto neste artigo não se aplica às aposentadorias e pensões concedidas até 30 de junho de 1999 a servidores da Carreira Auditoria da Receita Federal e, até 30 de julho de 1999, a servidores da Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social e Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho. 
	§ 6o Para as aposentadorias e pensões concedidas após as datas a que se refere o § 5o, a GDAT será calculada com base na média do valor pago nos últimos doze meses de efetivo exercício. 
	§ 7o Os integrantes das Carreiras a que se refere o caput deste artigo, que não se encontrem no efetivo exercício das atividades inerentes à respectiva Carreira, somente farão jus à GDAT: 
	I - quando cedidos para a Presidência ou Vice-Presidência da República, calculada com base nas mesmas regras válidas como se estivessem em exercício no órgão cedente; 
	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 GDAT conforme disposto no inciso I deste parágrafo; e 
	b) os servidores que não se encontrem nas condições referidas na alínea “a” perceberão a GDAT, por prazo predeterminado pelo órgão cedente, calculada com base em trinta pontos percentuais do limite máximo a que fariam jus, se estivessem no seu órgão de lotação, deixando de percebê-la caso se esgote o prazo em questão sem que tenham retornado ao respectivo órgão; 
	III - quando em exercício nos Ministérios da Previdência e Assistência Social ou do Trabalho e Emprego e entidades vinculadas, na Secretaria da Receita Federal e nos Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda, respectivamente, calculada conforme disposto no inciso I deste parágrafo; 
	IV - 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. 
	§ 8o Até que seja processada a primeira avaliação de desempenho, o servidor recém nomeado receberá, em relação à parcela da GDAT correspondente a sua avaliação individual, quinze pontos percentuais do seu vencimento básico. 
	Art. 16. Os valores de vencimento dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal, Auditor-Fiscal da Previdência Social e Auditor-Fiscal do Trabalho são os constantes do Anexo III e os do cargo de Técnico da Receita Federal, os constantes do Anexo IV. 
	Art. 17. Os ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional e de Técnico do Tesouro Nacional são transpostos, a partir de 1o de julho de 1999, na forma dos Anexos V e VI. 
	§ 1o Os ocupantes dos cargos de Fiscal de Contribuições Previdenciárias; Fiscal do Trabalho; Assistente Social, encarregados da fiscalização do trabalho da mulher e do menor; Engenheiro, encarregados da fiscalização da segurança no trabalho; e Médico do Trabalho, encarregados da fiscalização das condições de salubridade do ambiente do trabalho, são transpostos, a partir de 1o de agosto de 1999, na forma do Anexo V. 
	§ 2o Os ocupantes do cargo de Arquiteto, encarregados da fiscalização da segurança no trabalho, são transpostos, a partir de 1o de setembro de 2001, na forma do Anexo V. 
	§ 3o Constatada a redução de remuneração decorrente da transposição de que trata este artigo, a diferença será paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, a ser absorvida por ocasião do desenvolvimento na Carreira. 
	Art. 18. O ingresso nos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal, Auditor-Fiscal da Previdência Social e Auditor-Fiscal do Trabalho dos aprovados em concurso, cujo edital tenha sido publicado até 30 de junho de 1999, dar-se-á, excepcionalmente, na classe B, padrão V. 
	Art. 19. Aplicam-se as disposições desta Medida Provisória a aposentadorias e pensões, ressalvado o disposto no § 5o do art. 15. 
	Parágrafo único. Constatada a redução de proventos ou pensão decorrente da aplicação do disposto nesta Medida Provisória, a diferença será paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada. 
	Art. 20. O regime jurídico das Carreiras a que se refere esta Medida Provisória é exclusivamente o da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 
	Remuneração das Carreiras Vigente a Partir de 1o de Junho de 2002 
	Art. 21. A partir de 1o de junho de 2002, os valores de vencimentos do cargo de Técnico da Receita Federal serão os constantes do Anexo IV-A. 
	Art. 22. A GDAT, instituída pelo art. 15 desta Medida Provisória, passa a ser paga aos servidores que a ela fazem jus, a partir de 1º de junho de 2002, observando-se 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 um por cento, incidente sobre o maior vencimento básico do cargo para os ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal, Auditor-Fiscal da Previdência Social, Auditor-Fiscal do Trabalho e de Técnico da Receita Federal, em decorrência dos resultados da avaliação institucional. 
	§ 1º A partir de 1º de junho de 2003, o percentual referido no inciso II deste artigo passa a ser de até vinte e cinco por cento para os cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal, Auditor-Fiscal da Previdência Social, Auditor-Fiscal do Trabalho e de Técnico da Receita Federal. 
	§ 2º 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 § 7º do art. 15 desta Medida Provisória, fará jus à GDAT em valor igual a trinta por cento do valor máximo correspondente à sua classe e padrão.  
	§ 3º Aplica-se o disposto no § 2° às aposentadorias e às pensões concedidas: 
	I - até 30 de junho de 1999, a servidores da Carreira Auditoria da Receita Federal; 
	II - até 30 de julho de 1999, a servidores da Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social; 
	III - até 30 de julho de 1999, a servidores da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho, exceto aos Arquitetos do Quadro Geral de Lotação de Pessoal do Ministério do Trabalho e Emprego, para os quais deve ser considerado o marco temporal de 1º de setembro de 2001, data de sua inclusão na Carreira; e 
	IV - antes que se completem doze meses de percepção da GDAT. 
	§ 4º Para as aposentadorias e pensões concedidas após as datas a que se refere o § 3º deste artigo, a GDAT será calculada conforme disposto no § 6º do art. 15. 
	Disposições Finais 
	Art. 23. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória no 2.175-29, de 24 de agosto de 2001. 
	Art. 24. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 
	Art. 25. Ficam revogados o art. 5o da Lei no 7.711, de 22 de dezembro de 1988, o parágrafo único do art. 1o da Lei no 8.448, de 21 de julho de 1992, e nos termos do art. 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001, a Medida Provisória no 2.175-29, de 24 de agosto de 2001 
	Brasília, 25 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
	FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
	Pedro Malan 
	Paulo Jobim Filho 
	Guilherme Gomes Dias 
	José Cechin 
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	Situação vigente a partir de 30 de junho de 1999
	Carreiras Auditoria da Receita Federal, Auditoria-Fiscal da Previdência Social e Auditoria-Fiscal do Trabalho
	Cargo
	Padrão
	Classe
	IV
	Auditor-Fiscal
	III
	Especial
	Da
	II
	Receita Federal
	I
	IV
	Auditor-Fiscal
	III
	C
	Da
	II
	Previdência Social
	I
	V
	Auditor-Fiscal do
	IV
	Trabalho
	III
	B
	II
	I
	V
	IV
	III
	A
	II
	I
	 
	ANEXO II
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	ANEXO III
	Carreiras Auditoria da Receita Federal, Auditoria-Fiscal da Previdência Social e Auditoria-Fiscal do Trabalho
	Tabela de Vencimentos a partir de 30 de junho de 1999
	Cargo
	Classe
	Padrão
	Valor (em R$)
	IV
	4.720,16
	Especial
	III
	4.582,68
	Auditor-Fiscal
	II
	4.449,20
	Da
	I
	4.319,62
	Receita Federal
	IV
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	III
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	2.481,95
	I
	2.409,66
	Observações:  
	- Esta Tabela de Vencimentos se aplica aos integrantes da Carreira Auditoria-Fiscal da Receita Federal, a partir de 30 de junho de 1999, e às Carreiras de Auditoria-Fiscal da Previdência Social e Auditoria-Fiscal do Trabalho, a partir de 30 de julho de 1999. 
	- Aos valores fixados nesta Tabela de Vencimentos aplica-se, a partir de 1o de janeiro de 2002, o reajuste previsto no art. 5o da Lei no 10.331, de 18 de dezembro de 2001.
	ANEXO IV
	Carreira Auditoria da Receita Federal
	Tabela de Vencimentos a partir de 30 de junho de 1999
	Cargo
	Classe
	Padrão
	Valor (em R$)
	IV
	1.936,76
	Especial
	III
	1.880,35
	II
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	I
	1.772,41
	IV
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	V
	1.112,82
	IV
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	A
	III
	1.048,94
	II
	1.018,39
	I
	988,72
	Observação: 
	- Aos valores fixados nesta Tabela de Vencimentos aplica-se, a partir de 1o de janeiro de 2002, o reajuste previsto no art. 5o da Lei no 10.331, de 18 de dezembro de 2001.
	ANEXO IV-A
	Carreira Auditoria da Receita Federal
	Tabela de Vencimentos a partir de 1o de junho de 2002
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	Valor (em R$)
	IV
	2.305,23
	Especial
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	II
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	2.109,61
	IV
	1.935,42
	C
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	1.879,04
	II
	1.824,33
	Técnico
	I
	1.771,18
	Da
	V
	1.624,94
	Receita Federal
	IV
	1.577,62
	B
	III
	1.531,66
	II
	1.487,05
	I
	1.443,73
	V
	1.324,54
	IV
	1.285,95
	A
	III
	1.248,50
	II
	1.212,13
	I
	1.176,83
	 
	ANEXO V
	Carreiras Auditoria da Receita Federal, Auditoria-Fiscal da Previdência Social e Auditoria-Fiscal do Trabalho
	Tabela de Transposição
	Situação em 29 de junho de 1999
	Situação a partir de 30 de junho de 1999
	Cargo
	Classe
	Padrão
	Padrão
	Classe
	Cargo
	III
	A
	II
	IV
	Auditor-Fiscal
	I
	Auditor-Fiscal
	Do
	VI
	da
	Tesouro Nacional
	V
	III
	Receita Federal
	B
	IV
	Especial
	III
	Fiscal de
	II
	II
	Auditor-Fiscal
	Contribuições
	I
	da
	Previdenciárias
	VI
	Previdência
	V
	I
	Social
	Fiscal do Trabalho,
	C
	IV
	Assistente Social,
	III
	Engenheiro, Arquiteto
	II
	IV
	Auditor-Fiscal
	e Médico do Trabalho
	I
	do
	(conforme descrito no
	V
	III
	C
	Trabalho
	Art. 10 da Medida
	IV
	Provisória)
	D
	III
	II
	II
	I
	I
	V
	IV
	III
	B
	II
	I
	V
	IV
	III
	A
	II
	I
	Observação: 
	- Esta Tabela de Transposição se aplica aos integrantes da Carreira Auditoria-Fiscal da Receita Federal, a partir de 30 de junho de 1999, e às Carreiras de Auditoria-Fiscal da Previdência social e Auditoria-Fiscal do Trabalho, a partir de 30 de julho de 1999, exceto aos Arquitetos do Quadro Geral de Lotação de Pessoal do Ministério do Trabalho e Emprego, para os quais deve ser considerado o marco temporal de 1o de setembro de 2001, data de sua inclusão na Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho.
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	DECRETOS 
	 
	13. DECRETO DE 3 DE JUNHO DE 2002 (DOU 04.06.2002, Seção 1, p. 4). Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor global de R$ 13.899.384,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos. 
	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, incisos I, alíneas "a" e "c", e II, 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 da Câmara dos Deputados, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Justiça Federal, Justiça Militar, Justiça do Trabalho, Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e Ministério Público da União, crédito suplementar no valor global de R$ 13.899.384,00 (treze milhões, oitocentos e noventa e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste Decreto. 
	Art. 2o Os recursos destinados à execução do disposto no art. 1o decorrerão de: 
	I - incorporação de excesso de arrecadação de receita não-financeira diretamente arrecadada, no valor de R$ 352.578,00 (trezentos e cinqüenta e dois mil, quinhentos e setenta e oito reais); e  
	II - cancelamento parcial de dotações orçamentárias no valor de R$ 13.546.806,00 (treze milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, oitocentos e seis reais), indicado no Anexo II deste Decreto. 
	Art. 3° 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. 
	Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
	Brasília, 3 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
	FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
	Guilherme Gomes Dias 

	 
	14. DECRETO DE 3 DE JUNHO DE 2002 (DOU 04.06.2002, Seção 1, p. 4). Autoriza o aumento do capital social da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S. A. - TRENSURB. 
	O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 1.678, de 22 de fevereiro de 1979, 
	DECRETA: 
	Art. 1o Fica autorizado o aumento do capital social da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S. A. - TRENSURB de R$ 401.180.300,79 (quatrocentos e um milhões, cento e oitenta mil, trezentos reais e setenta e nove centavos) para R$ 406.737.637,72 (quatrocentos e seis milhões, setecentos e trinta e sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos). 
	Art. 2o, Fica a União autorizada a subscrever ações no valor de R$ 5.509.671,65 (cinco milhões, quinhentos e nove mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), mediante a utilização de créditos da União, decorrentes de adiantamentos de recursos orçamentários recebidos para investimentos, atualizados até 31 de dezembro de 2001. 
	Art. 3o Fica a União autorizada a subscrever ações até o valor de R$ 47.665,28 (quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos), caso os acionistas minoritários não exerçam o seu direito de preferência dentro do prazo legal. 
	Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
	Brasília, 3 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
	FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
	Pedro Malan 
	João Henrique de Almeida Sousa 
	 
	15. DECRETO Nº 4.268, DE 12 DE JUNHO DE 2002 (DOU 13.06.2002, Seção 1). Dá nova redação ao art. 6o do Decreto no 4.232, de 14 de maio de 2002, que dispõe sobre as audiências e reuniões dos agentes públicos em exercício na Administração Pública Federal direta, nas autarquias e fundações públicas federais com representantes de interesses de particulares. 
	O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição,  
	DECRETA: 
	Art. 1o O art. 6o do Decreto no 4.232, de 14 de maio de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: 
	"Art. 6o Este Decreto entra em vigor noventa dias após sua publicação." (NR) 
	Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
	Brasília,12 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
	FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
	Pedro Parente 

	 
	16. DECRETO Nº 4.273, DE 20 DE JUNHO DE 2002 (DOU 21.06.2002, Seção 1, p. 4). Dá nova redação ao art. 11 do Decreto no 4.050, de 12 de dezembro de 2001, que regulamenta o art. 93 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a cessão de servidores de órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 
	O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 84 da Constituição, e considerando o disposto no art. 93 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e no art. 1o da Lei no 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 
	DECRETA: 
	Art. 1o O art. 11 do Decreto no 4.050, de 12 de dezembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 
	"Art. 11. As cessões ou requisições que impliquem reembolso pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, à exceção da Presidência e da Vice-Presidência da República, somente ocorrerão para o exercício de cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 4, 5 e 6, e de Natureza Especial ou equivalentes." (NR) 
	Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
	Brasília, 20 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
	FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
	Pedro Parente 

	 
	17. DECRETO Nº 4.285, DE 26 DE JUNHO DE 2002 (DOU 27.06.2002, Seção 1, p. 5). Dispõe sobre o remanejamento de cargos vagos da Carreira de Procurador Federal. 
	O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição, 
	DECRETA: 
	Art. 1º São remanejados da Categoria Especial para a 2ª Categoria da Carreira de Procurador Federal quinhentos e sessenta e cinco cargos de Procurador Federal que se encontram vagos nos quadros dos órgãos e entidades relacionados no anexo a este Decreto. 
	Art. 2o O Advogado-Geral da União fará a distribuição dos cargos vagos para os quadros de autarquias e fundações, observada a necessidade do serviço. 
	Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
	Brasília, 26 de junho de 2002; 181° da Independência e 114° da República. 
	FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
	Guilherme Gomes Dias 
	José Bonifácio Borges de Andrada 
	ANEXO 
	ÓRGÃO/ENTIDADE
	No DE CARGOS
	Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ
	3
	Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos - CEFET/Campos
	1
	Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás - CEFET/GO
	1
	Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco - CEFET/PE
	1
	Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de Nilópolis – CEFETQ/RJ
	1
	Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo – CEFET/ES
	1
	Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná - CEFET/PR
	1
	Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte - CEFET/RN
	1
	Colégio Pedro II
	9
	Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN
	4
	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ
	1
	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS
	39
	Escola Agrotécnica Federal de Barbacena
	1
	Escola Agrotécnica Federal de Catu
	1
	Escola Técnica Federal do Amazonas
	2
	Faculdade de Ciências Agrárias do Pará
	1
	Faculdade Federal de Medicina do Triângulo Mineiro
	5
	Fundação Biblioteca Nacional 
	3
	Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES
	1
	Fundação Cultural Palmares
	1
	Fundação Escola Nacional de Administração Pública – ENAP
	1
	Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE
	2
	Fundação Joaquim Nabuco
	5
	Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho
	1
	Fundação Nacional de Saúde – FUNASA
	11
	Fundação Nacional do Índio – FUNAI
	8
	Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ
	5
	Fundação Universidade de Brasília
	6
	Fundação Universidade Federal de Mato Grosso
	6
	Fundação Universidade Federal de Ouro Preto – FUFOP
	3
	Fundação Universidade Federal de Sergipe - FUFS
	1
	Fundação Universidade Federal de Uberlândia
	5
	Fundação Universidade Federal do Acre
	2
	Fundação Universidade Federal do Amazonas – FUAM
	5
	Fundação Universidade Federal do Maranhão – FUMA
	9
	Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
	2
	Instituto Benjamin Constant
	2
	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA
	32
	Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN
	9
	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA
	164
	Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO
	5
	Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI
	1
	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
	10
	Ministério da Ciência e Tecnologia
	4
	Ministério da Fazenda
	14
	Ministério da Justiça
	1
	Ministério da Saúde
	8
	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (extinta SUDAM) 
	6
	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (extinta SUDENE) 
	52
	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (extinto MARE) 
	8
	Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA
	1
	Universidade Federal da Bahia
	3
	Universidade Federal da Paraíba
	11
	Universidade Federal de Goiás
	17
	Universidade Federal de Santa Catarina
	8
	Universidade Federal do Ceará
	3
	Universidade Federal do Espírito Santo
	2
	Universidade Federal do Pará
	13
	Universidade Federal do Paraná
	1
	Universidade Federal do Piauí
	5
	Universidade Federal do Rio de Janeiro
	13
	Universidade Federal do Rio Grande do Sul
	12
	Universidade Federal Fluminense
	10
	TOTAL
	565
	 
	18. DECRETO DE 26 DE JUNHO DE 2002 (DOU 27.06.2002, Seção 1, p. 5). Autoriza o Conselho Monetário Nacional a alterar as metas para a inflação para o ano de 2003. 
	O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 4o da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e no art. 14, inciso IX, alínea "a", da Lei no 9.649, de 27 de maio de 1998, 
	DECRETA: 
	Art. 1o Fica o Conselho Monetário Nacional autorizado a alterar, até 30 de junho de 2002, para o ano de 2003, as metas para a inflação a que se refere o Decreto no 3.088, de 21 de junho de 1999. 
	Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
	Brasília, 26 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
	FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
	Pedro Malan 

	 
	PORTARIAS 
	 
	19. PORTARIA Nº 3, DE 9 DE JANEIRO DE 2002, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (DJU 17.06.2002, Seção 1, p. 487). 
	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 análise dos documentos da reclamação trabalhista nº 00043.381/01-4, remetidos pelo Juiz da 1ª Vara do Trabalho de Taquara, onde verifica-se prova oral segundo a qual a empresa RODRIGO SALDANHA DE SOUZA E CIA LTDA. utiliza-se da mão-de-obra de adolescentes, inclusive em jornada extraordinária, não registra os contratos de trabalho na CTPS, não efetua o pagamento das horas extras realizadas e não mantém registro de horário. 
	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 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos; 
	Considerando, ainda, as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/90, especialmente os arts. 60/69 e 201, VIII; 
	Considerando, outrossim, o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e artigos 41, 74 e 413 da CLT, 
	RESOLVE: 
	I - Instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO em face da empresa RODRIGO SALDANHA DE SOUZA E CIA LTDA, CGC 03.058.514/0001-96, localizada na Estrada Arroio do Tigre, s/nº - Riozinho-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 357/2001. 
	Publique-se. 
	IVAN SÉRGIO CAMARGO DOS SANTOS 
	 
	20. PORTARIA Nº 011, DE 31 DE MAIO DE 2002, DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 04.06.2002, 1º Caderno, p. 63). 
	O JUIZ-CORREGEDOR REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
	RESOLVE: 
	Art. 1º - Delegar ao Juiz Vice-Corregedor a atribuição de realização de inspeção correicional ordinária nas seguintes unidades judiciárias: 
	I - 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 27ª, 28ª e 29ª Varas do Trabalho de Porto Alegre; 
	II - Varas do Trabalho de Bagé, Cachoeira do Sul, Estância Velha, Esteio, Gravataí, Montenegro, Rio Grande (1ª e 2ª), São Jerônimo, São Leopoldo (1ª, 2ª e 3ª), Sapucaia do Sul, Taquara (1ª e 2ª), Triunfo e Viamão; 
	III - Postos de Dom Pedrito, Taquari e Santa Vitória do Palmar; 
	IV - Centrais de Mandados e Serviços de Distribuição dos Feitos de Porto Alegre, Rio Grande, São Leopoldo e Taquara. 
	Art. 2º - Delegar ao Juiz Vice-Corregedor, ainda, sem prejuízo de outras, a partir de 1º de junho de 2002, as atribuições pertinentes: 
	I - ao acompanhamento, à orientação e à avaliação do desempenho dos Juízes do Trabalho Substitutos vitaliciandos, egressos do último concurso público, no exercício de sua atividade jurisdicional, diante dos termos do artigo 95, inciso I, da Constituição Federal, observados os critérios definidos no Provimento nº 213 desta Corregedoria Regional; 
	II - à apreciação das publicações oficiais, com a coleta dos atos normativos de interesse desta Justiça Especializada, e à conseqüente elaboração da atualização legislativa; 
	Art. 3º - A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, revogada, no todo ou em parte, e terá seu termo final de vigência coincidente com o término do mandato da autoridade delegante. 
	Registre-se. Publique-se. 
	Porto Alegre, 31 de maio de 2002. 
	MARIO CHAVES 
	Juiz-Corregedor Regional. 
	 
	21. PORTARIA Nº 28, DE 4 DE JUNHO DE 2002, DA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NO RIO GRANDE DO SUL (DOU 06.06.2002, Seção 1, p. 56). 
	O Delegado Regional do Trabalho no Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas de acordo com a Portaria n.º 786, de 11/09/97, publicada no DOU de 15/09/97, art. 54, inciso VIII, resolve: Art. 1º. Nos termos do pronunciamento da seção de Fiscalização do Trabalho e o contido no Processo DRT/RS n.º 46218.007120/2002-63 e usando da competência que lhe foi delegada pela Portaria SRT/Nº 08, de 30 de janeiro de 1987, HOMOLOGA a alteração do Quadro de Pessoal Organizado em Carreira Do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Sul - SESC. 
	Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
	DARCI DE ÁVILA FERREIRA 
	 
	22. PORTARIA Nº 1.060, DE 5 DE JUNHO DE 2002, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (DOU 10.06.2002, Seção 1, pp. 21-7). 
	O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, 
	Considerando a necessidade de definição, no Setor Saúde, de uma política voltada para a reabilitação da pessoa portadora de deficiência na sua capacidade funcional e desempenho humano, de modo a contribuir para a sua inclusão plena em todas as esferas da vida social; 
	Considerando a necessidade de proteger a saúde deste seguimento populacional, bem como prevenir agravos que determinem o aparecimento de deficiências; 
	Considerando a conclusão do processo de elaboração da referida política, que envolveu a participação de diferentes setores governamentais e não governamentais envolvidos com o tema, e 
	Considerando a aprovação da proposta da Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência na 104ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, resolve: 
	Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência. Parágrafo único. A aprovação de que trata este Artigo tem como objetivo a reabilitação da pessoa portadora de deficiência, a proteção a sua saúde e a prevenção dos agravos que determinem o aparecimento de deficiências, mediante o desenvolvimento de um conjunto de ações articuladas entre os diversos setores da sociedade e a efetiva participação da sociedade. 
	Art. 2º Determinar que os órgãos e entidades do Ministério da Saúde, cujas ações se relacionem com o tema objeto da Política ora aprovada, promovam a elaboração ou a readequação de seus planos, programas, projetos e atividades em conformidade com as diretrizes e responsabilidades nela estabelecidas. 
	Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
	BARJAS NEGRI 
	ANEXO 
	POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 
	1. INTRODUÇÃO 
	Na conformidade do ideário democrático, ao longo da Constituição Federal de 1988, estão assegurados os direitos das pessoas portadoras de deficiências nos mais diferentes campos e aspectos. A partir de então, outros instrumentos legais foram estabelecidos, regulamentando os ditames constitucionais relativos a esse segmento populacional, destacando-se as Leis N.º 7.853/89 e N.º 8.080/90 - a chamada Lei Orgânica da Saúde -, bem como o Decreto N.º 3298/99. 
	Em seu Artigo 23, Capítulo II, a Constituição determina que ¿é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências". 
	Já a Lei N.º 7.853/89, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiências e a sua integração social, no que se refere à saúde, atribui ao setor a promoção de ações preventivas; a criação de uma rede de serviços especializados em reabilitação e habilitação; a garantia de acesso aos estabelecimentos de saúde e do adequado tratamento no seu interior, segundo normas técnicas e padrões apropriados; a garantia de atendimento domiciliar de saúde ao deficiente grave não internado; e o desenvolvimento de programas de saúde voltados para as pessoas portadoras de deficiências, desenvolvidos com a participação da sociedade (Art. 2º, Inciso II). 
	No conjunto dos princípios que regem o Sistema Único de Saúde - SUS, constantes da Lei Orgânica da Saúde, destaca-se o relativo "à preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral", bem como aqueles que garantem a universalidade de acesso e a integralidade da assistência (Art. 7º Incisos I, II, III e IV). 
	Esta Política Nacional, instrumento que orienta as ações do setor saúde voltadas a esse segmento populacional, adota o conceito fixado pelo Decreto anteriormente mencionado que considera “pessoa portadora de deficiência aquela que apresenta, em caráter permanente, perdas ou anormalidades de sua estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gerem incapacidade para o desempenho de atividades dentro do padrão considerado normal para o ser humano.” 
	O conceito relativo a essa população tem evoluído com o passar dos tempos, acompanhando, de uma forma ou de outra, as mudanças ocorridas na sociedade e as próprias conquistas alcançadas pelas pessoas portadoras de deficiência. O marco dessa evolução é a década de 60, em cujo período tem início o processo de formulação de um conceito de deficiência, no qual é refletida a “estreita relação existente entre as limitações que experimentam as pessoas portadoras de deficiências, a concepção e a estrutura do meio ambiente e a atitude da população em geral com relação à questão” (Coordenadoria para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde - do Ministério da Justiça, 1996, p.12). Tal concepção passou a ser adotada em todo mundo, a partir da divulgação do documento Programa de Ação Mundial para Pessoas com Deficiência, elaborado por um grupo de especialistas e aprovado pela ONU, em 1982. 
	Um outro marco foi a declaração da Organização das Nações Unidas - ONU - que fixou 1981 como o Ano Internacional da Pessoa Deficiente, colocando em evidência e em discussão, entre os países membros, a situação da população portadora de deficiência no mundo e, particularmente, nos países em desenvolvimento, onde a pobreza e a injustiça social tendem a agravar a situação. A principal conseqüência daquele Ano Internacional foi a aprovação na assembléia geral da ONU, realizada em 3 de dezembro de 1982, do Programa de Ação Mundial para Pessoas com Deficiências, referido anteriormente (Resolução 37/52). 
	Esse documento ressalta o direito dessas pessoas a oportunidades idênticas às dos demais cidadãos; bem como o de usufruir, em condições de igualdade, das melhorias nas condições de vida, resultantes do desenvolvimento econômico e do progresso social. Nesse Programa, foram estabelecidas diretrizes nas diversas áreas de atenção à população portadora de deficiência, como a de saúde, de educação, de emprego e renda, de seguridade social, de legislação etc., as quais os estados membros devem considerar na definição e execução de suas políticas, planos e programas voltados a estas pessoas. 
	No âmbito específico do setor, cabe registro a Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens - CIDID -, elaborada pela Organização Mundial de Saúde - OMS -, em 1989, que definiu deficiência como toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica; a incapacidade como toda restrição ou falta - devida a uma deficiência - da capacidade de realizar uma atividade na forma ou na medida que se considera normal para um ser humano; e a desvantagem como uma situação prejudicial para um determinado indivíduo, em conseqüência de uma deficiência ou uma incapacidade, que limita ou impede o desempenho de um papel que é normal em seu caso (em função da idade, sexo e fatores sociais e culturais). 
	A OMS, quase dez anos depois - em 1997 -, reapresentou essa Classificação Internacional com um novo título e novas conceituações. Agora denominada Classificação Internacional das Deficiências, Atividades e Participação: um manual da dimensão das incapacidades e da saúde - CIDDM-2 -, o documento fixa princípios que enfatizam o apoio, os contextos ambientais e as potencialidades, ao invés da valorização das incapacidades e das limitações. 
	O CIDDM-2 concebe a deficiência como uma perda ou anormalidade de uma parte do corpo (estrutura) ou função corporal (fisiológica), incluindo as funções mentais. Já a atividade está relacionada com o que as pessoas fazem ou executam em qualquer nível de complexidade, desde aquelas simples até as habilidades e condutas complexas. A limitação da atividade, antes conceituada como incapacidade, é agora entendida como uma dificuldade no desempenho pessoal. A raiz da incapacidade é a limitação no desempenho da atividade que deriva totalmente da pessoa. No entanto, o termo incapacidade não é mais utilizado porque pode ser tomado como uma desqualificação social. Ampliando o conceito, essa Classificação Internacional inclui a participação, definida como a interação que se estabelece entre a pessoa portadora de deficiência, a limitação da atividade e os fatores do contexto sócio-ambiental. 
	Essa nova abordagem representa um outro marco significativo na evolução dos conceitos, em termos filosóficos, políticos e metodológicos, na medida em que propõe uma nova forma de se encarar as pessoas portadoras de deficiência e suas limitações para o exercício pleno das atividades decorrentes da sua condição. Por outro lado, influencia um novo entendimento das práticas relacionadas com a reabilitação e a inclusão social dessas pessoas. 
	Na raiz dessa nova abordagem está a perspectiva da inclusão social, entendida "como o processo pelo qual a sociedade se adapta para incluir, em seus sistemas sociais gerais pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade. A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para todos." (Sassaki,1997, p.3). 
	A prática da inclusão social vem aos poucos substituindo a prática da integração social, e parte do princípio de que, para inserir todas as pessoas, a sociedade deve ser modificada de modo a atender as necessidades de todos os seus membros: uma sociedade inclusiva não admite preconceitos, discriminações, barreiras sociais, culturais e pessoais. Nesse sentido, a inclusão social das pessoas portadoras de deficiências significa possibilitar a elas, respeitando as necessidades próprias da sua condição, o acesso aos serviços públicos, aos bens culturais e aos produtos decorrentes do avanço social, político, econômico e tecnológico da sociedade. 
	Em alguns países, como os Estados Unidos e o Canadá, são consideradas pessoas com incapacidades todas aquelas que têm alguma desvantagem e ou dificuldade de desempenho funcional, o que engloba a população de idosos e de portadores de doenças crônicas potencialmente incapacitantes. No Brasil, a cultura vigente e a definição legal consideram pessoas com deficiência aquelas pertencentes aos segmentos com deficiências mental, motor, sensorial e múltiplo. 
	Para fins de delimitação da problemática das deficiências no Brasil, são apresentados neste documento os tipos de deficiências mais abrangentes e freqüentes, segundo a classificação adotada pela OMS, ou seja, as pessoas portadoras de deficiência mental, motora, auditiva, visual e múltipla. 
	O dimensionamento da problemática da deficiência no Brasil, tanto em termos qualitativos quanto quantitativos, é muito difícil em razão da inexistência quase total de dados e informações de abrangência nacional, produzidos sistematicamente, que retratem de forma atualizada a realidade do País nesta área. A OMS estima que cerca de 10% da população de qualquer país em tempo de paz é portadora de algum tipo de deficiência, das quais: 5% é portadora de deficiência mental; 2% de deficiência física; 1,5% de deficiência auditiva; 0,5% de deficiência visual; e 1% de deficiência múltipla. Com base nesses percentuais, estima-se que no Brasil existam 16 milhões de pessoas portadoras de deficiência. 
	A Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar - Pnad -, realizada em 1981, incluiu questões relativas à deficiência: número e tipos de deficientes e assistência recebida. O resultado mostrou que 2% da população são portadores de deficiência, das quais quase a metade diz respeito à deficiência motora. Essa pesquisa aponta, da mesma forma que o Censo realizado em 1991, uma maior prevalência de incapacidades sensoriais e motoras na população acima de 50 anos de idade. 
	Os resultados do Censo de 1991, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, indicam um percentual de 1,14% de pessoas portadoras de deficiências na população brasileira. Nesse Censo, foram considerados apenas os que responderam de forma positiva aos quesitos de maior grau de deficiência. 
	Apesar dessa limitação metodológica, o inquérito censitário traz alguns indicativos importantes. De acordo com dados desse Censo, em relação à deficiência mental há um significativo aumento a partir dos cinco anos de idade, mostrando não só o papel da escola na identificação da deficiência, mas apontando para a necessidade de um diagnóstico mais precoce, bem como para avaliações educacionais mais precisas, evitando-se correr o risco de enquadrar como portadores de deficiência mental outras pessoas com problemas psicológicos, neurológicos ou mesmo socioeconômicos, que interferem no processo de aprendizagem. 
	Em relação a gênero, o Censo mostrou que 50,4% da população geral eram do sexo feminino e 49,6% do sexo masculino. Já a população de deficientes apresentou-se de forma inversa: 44,4% do sexo feminino e 55,65 do masculino. A diferença maior ocorre quanto à deficiência mental e, principalmente, a deficiência motora. A maior prevalência de deficiência motora na população masculina, predominante entre jovens e adultos, sugere decorrer sobretudo das causas externas, tais como os acidentes de trabalho, de trânsito etc. De outra parte, não se encontra justificativa para a incidência maior de deficiência mental no sexo masculino até a faixa etária de 50 anos de idade. A partir dessa faixa etária, a situação se inverte com predomínio de deficiência mental no sexo feminino. Vários fatores poderão estar relacionados, destacando-se, em especial, o aumento da vida média da população feminina. 
	Os resultados do Censo 91, por outro lado, não indicam diferença na prevalência de deficiências entre as populações urbanas e rurais; em relação à deficiência motora especificamente, há um relativo aumento na faixa de 20 anos ou mais de idade na população da região urbana, justificável pelos mesmos fatores citados anteriormente (violências e acidentes). 
	Tanto os resultados da Pnad/81 quanto os do Censo/91, ambos por amostragem e de abrangência nacional, apresentam percentuais inferiores aos estimados pela OMS. Essa diferença pode estar relacionada aos procedimentos metodológicos, como os critérios para definição da amostra ou, ainda, a dificuldades na coleta de dados e a própria conceituação de deficiência, seus tipos e graus, adotados por essas pesquisas. 
	A grande diferença entre os percentuais encontrados é uma demonstração de que não se dispõe de dados de abrangência nacional e representativos da magnitude do problema. Os números estimados pela OMS, assim como os do Censo e da Pnad, parecem não representar, na média, a realidade do País no que diz respeito à prevalência de deficiências, considerando as diversidades regionais e seus impactos nas condições de vida e saúde da população. As causas, assim como as conseqüências da deficiência, seja no nível individual do próprio portador de deficiência, seja no nível de toda a sociedade, variam de país para país e resultam das circunstâncias socioeconômicas e das diferentes políticas que os estados adotam com vistas ao bem-estar dos seus cidadãos (Corde,1996). 
	As principais causas das deficiências são os transtornos congênitos e perinatais, decorrentes da falta de assistência ou assistência inadequada às mulheres na fase reprodutiva; doenças transmissíveis e crônicas não-transmissíveis; perturbações psiquiátricas; abuso de álcool e de drogas; desnutrição; traumas e lesões, principalmente nos centros urbanos mais desenvolvidos, onde são crescentes os índices de violências e de acidentes de trânsito. 
	O aumento da expectativa de vida da população brasileira nas últimas décadas tem feito com que as causas da deficiência estejam cada vez mais relacionadas a males crônico-degenerativos, como a hipertensão arterial, a diabetes, o infarto, os acidentes vásculo-encefálicos, a doença de Alzheimer, o câncer, a osteoporose e outros. As doenças cerebrovasculares são a terceira causa de morte no Brasil, com prevalência de 5,8 casos por mil habitantes, acima de 25 anos de idade, significando algo em torno de 100 mil óbitos anuais (Datasus, 1997). 
	Essas doenças cerebrovasculares têm potencial altamente incapacitante. Estatísticas norte-americanas indicam que, para cada óbito em decorrência dessas doenças, pode haver mais de uma sobrevida. Estima-se que, nos Estados Unidos, existam 612 hemiplégicos por 100 mil habitantes (Hamillar,1997). 
	Dados obtidos pelo Datasus demonstram que na cidade de São Paulo, no período 1997/98, a curva de crescimento da ocorrência por acidente vásculo-encefálico inicia-se na faixa etária dos 25 anos de idade, acentuando o seu crescimento a partir da faixa etária dos 65 anos ou mais de idade, atingindo cerca de 44% da população nesta faixa etária, com taxa de mortalidade em torno de 22,55%. Na população em geral, a taxa de mortalidade mantém-se em torno de 16%, elevando-se somente na faixa dos 65 anos ou mais de idade, como era de se esperar, devido ao envelhecimento. 
	Em sendo assim, os números sugerem que existe um grande contingente de indivíduos portadores de hemiplegia e ou outras seqüelas decorrentes de AVC. A faixa etária produtiva, como indicam os dados, também é atingida por acidente vascular encefálico, trazendo assim uma importante perda para o setor produtivo. 
	Estudo realizado em dezembro de 1998, pela Divisão de Medicina de Reabilitação do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - Fmusp -, em 800 pacientes matriculados, indica, entre as principais deficiências identificadas, a seguinte distribuição: hemiplegia, 18,12%; seqüela de lesão medular, 17,8%; seqüela de doenças osteoarticular e neuroevolutivas 14,7%; seqüela de hemofilia, lesão por esforço repetitivo - LER -, insuficiências vasculares periféricas pós-trauma e cardiopatias, 23,0%; e seqüelas incapacitantes em idosos, 2,8%. O mesmo estudo aponta a paralisia cerebral como uma importante causa das deficiências em crianças avaliadas em 1998, atingindo a cerca de 16,4%. 
	A crescente urbanização e industrialização, sem os devidos cuidados com a preservação da vida e do meio ambiente, gera o aumento de incapacidades. Há indícios de correlação entre o aumento de incapacidade e a incidência de neuroses, doenças psicossomáticas, alcoolismo, vício de drogas, acidentes de trânsito e violência urbana. Levantamento realizado nos hospitais ligados ao SUS mostrou que, em 1997, foram atendidos 6.388 pacientes com fratura da coluna vertebral, representando taxas de internação mais elevadas que nos anos anteriores. Mais de 50% desses casos correspondem a fraturas nos segmentos cervical e dorsal, o que evidencia a gravidade da situação e a provável ocorrência de deficiências (Laurenti et all, 1998). 
	Quanto à lesão medular, estudo feito também na Divisão de Medicina de Reabilitação do Hospital das Clínicas da Fmusp, em 174 pacientes, apresenta a lesão traumática como a causa de 78% dos casos, assim distribuídos: ferimento por armas de fogo, 33%; acidente de trânsito, 19,5%; queda de altura, 19,5%; ferimento por arma branca, 2,4%; queda de objeto, 2,4%; acidente desportivo, 1,2% (Salimene, 1995). Nesse estudo, verificou-se que a faixa etária preponderantemente atingida era a de 18 a 35 anos de idade, com 53% dos indivíduos, sendo que 81,7% dos casos eram do sexo masculino. 
	Já o estudo procedido em pacientes atendidos na rede Sarah, em 1997, informa que do total de 293 pacientes com traumatismo da coluna vertebral, registrados naquele ano, 42% foram vítimas de acidentes de trânsito; 24% de disparo de armas de fogo; 12% de mergulhos em águas rasas; 11,6% de quedas e 9,5% de outros tipos de acidentes e violências. 
	Clifton (1993), estudando a área de Houston - Gaves, no Texas, em 1981, encontrou 183 pacientes portadores de lesão medular, dos quais 106 - 57,9% - eram paraplégicos. A faixa etária de maior incidência foi a de 15 a 24 anos de idade - 42,26% -, seguida daquela compreendida entre 25 a 34 anos de idade - 31,7% -, com predomínio do sexo masculino. A etiologia mais freqüente foi acidente de automóveis - 41 casos -, seguido de perto por acidentes provocados por armas de fogo (38 casos). Barros Filho (1990), realizando estudos clínicos em pacientes com traumatismo da coluna vertebral e déficit neurológico, internados no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da USP, no período de 1982 a 1987, constatou que, dos 428 pacientes, 94,3% eram do sexo masculino e na faixa etária de 21 a 30 anos. A causa principal foi ferimento por armas de fogo (34,5%). 
	Ao se comparar os estudos de Clifton (1993) e de Barros Filho (1990), constata-se uma semelhança muito próxima entre os dados detectados em um grande centro urbano norte-americano e São Paulo, em termos da etiologia e das características da população mais vulnerável às lesões traumáticas. Aliados àqueles observados na Divisão de Medicina e Reabilitação do Hospital das Clínicas, anteriormente citados, os resultados confirmam a violência urbana, os acidentes de trânsito e os acidentes de trabalho como importantes agentes causadores de deficiências no Brasil, neste final de século, especialmente em centros urbanos de médio e grande portes. 
	Analisando o problema em relação às deficiências foco desta Política - motora, visual, auditiva, mental e múltipla -, cabe assinalar inicialmente que a deficiência motora assume maior relevo a partir dos 25 anos de idade, refletindo a importância dos acidentes, das violências e de certas doenças na gênese desta deficiência. 
	As pessoas portadoras de deficiência motora ressentem-se de uma variedade de condições neurossensoriais que as afetam em termos de mobilidade, de coordenação motora geral ou da fala, como decorrência de lesões nervosas, neuromusculares e osteoarticulares ou, ainda, de má-formação congênita ou adquirida. Dependendo do caso, as pessoas que têm problemas de locomoção conseguem movimentar-se com a ajuda de prótese, cadeira de rodas ou outros aparelhos auxiliares. Ao desenvolver determinadas habilidades, essas pessoas podem ter condições de ir de um lugar para outro, manipular objetos, trabalhar, ser autônomas e independentes. 
	Já a deficiência visual compreende uma situação irreversível de diminuição da visão, mesmo após tratamento clínico e ou cirúrgico e uso de óculos convencionais. O portador de deficiência visual total ou com baixa visão tem restringida a sua velocidade de trabalho, a orientação e a mobilidade, bem como a sua capacidade de realizar tarefas. Essa deficiência é classificada pela OMS em categorias que abrangem desde a perda visual leve até a ausência total de visão. A adoção dessa classificação é recomendada para que se possa ter uma maior uniformidade de dados estatísticos e estudos epidemiológicos comparativos entre os diferentes países. Entretanto, é apenas quantitativa, baseada em valores de acuidade visual (CID). 
	A OMS estima que existam 38 milhões de pessoas cegas no mundo, das quais 1,5 milhão são crianças menores de 16 anos de idade. Cerca de 110 milhões de pessoas possuem baixa visão, perfazendo, assim, um total de 148 milhões de pessoas com deficiência visual. Cabe assinalar que, dois terços ou mais da cegueira total existente são evitáveis, ou seja, pode ser tanto prevenida, quanto tratada. A prevalência da cegueira varia nas diferentes partes do mundo. O Brasil e a América Latina estão, de modo geral, incluídos entre as regiões de economia e serviços de saúde razoáveis, onde calcula-se que existam de 0,6 a 0,9 pessoas cegas para cada mil habitantes, sendo que o número daquelas com baixa visão é três vezes maior. 
	Em crianças, as causas oculares de perda visual mais comuns são as de origem infecciosa, como a rubéola e a toxoplasmose congênita ou adquirida durante os primeiros meses de vida e as de causa hereditária (Barbieri, 1984; Waisberg, 1984; Sato e cols., 1987; Kara-José e cols., 1995; Reis e cols., 1998). As de origem cerebral estão associadas a seqüelas neurológicas causadas principalmente pela prematuridade, síndromes e má-formações congênitas associadas a múltiplas deficiências que, muitas vezes, sobrepujam a importância da deficiência visual (Carvalho, 1993; OMS, 1994). 
	No adulto, com o aumento da expectativa de vida e a prevalência das doenças crônico-degenerativas - as quais aumentam com a idade -, as principais causas de perda visual são a retinopatia diabética, o glaucoma e a degeneração muscular senil. A catarata, embora seja uma das principais causas de cegueira no Brasil - mais de 70% dos casos -, não é incluída nas estatísticas de baixa visão por ser tratável e sua perda visual ser reversível após cirurgia e correção óptica convencional, como por exemplo o uso de óculos (Carvalho, 1993; OMS, 1994). 
	Já a deficiência auditiva, caracterizada pela perda total ou parcial da capacidade de ouvir, manifesta-se como surdez leve e moderada e surdez severa ou profunda. Assim como na visual, as pessoas portadoras de deficiência auditiva podem ter afetadas a sua aprendizagem e o seu desenvolvimento integral. A estimativa da OMS, em 1993, é de que 1,5% da população brasileira - cerca de 2.250.000 habitantes - seria portadora dessa deficiência. As causas de deficiência auditiva de moderada a profunda, mais freqüentes em crianças, são a rubéola gestacional e outras infecções pré-natais. Contudo, em cerca de 33% dos casos não se consegue estabelecer uma etiologia para essa afecção. Nos casos de deficiência auditiva de leve a moderada, a otite média é a causa mais freqüente na infância, com uma incidência ao redor de 33%. 
	Em 1989, 90% de crianças e adolescentes até 16 anos de idade que procuraram o departamento de otorrinolaringologia da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, com suspeita de deficiência auditiva, tiveram esta deficiência confirmada após terem sido avaliados clinicamente e submetidos a exames especializados. Desses, 90% apresentaram deficiência auditiva severa ou profunda, dos quais 95% bilaterais. Quanto à causa, concluiu-se que 45% dos casos eram de deficiência auditiva congênita; 22%, néo-natais; e 32,5%, de origem desconhecida. Nas deficiências auditivas congênitas, 16% tiveram como causa a rubéola materno-fetal; 10% associadas à prematuridade (baixo peso e hipoxemia); 9% hereditária; 1% em decorrência de casamento consangüíneo; e 11% de outras causas (Castro, 1991). 
	Na literatura internacional, a presbiacusia - perda auditiva devido à idade - é apontada como a principal causa de deficiência auditiva nos idosos, com uma incidência de cerca de 30% na população com mais de 65 anos de idade. O ruído, principalmente no ambiente de trabalho, é apontado como a segunda principal causa de perda auditiva neurossensorial entre os adultos. Dados semelhantes foram reportados por Silveira em 1992. 
	De acordo com a Associação Americana de Deficiência Mental - AAMD -, na deficiência mental observa-se uma substancial limitação da capacidade de aprendizagem do indivíduo e de suas habilidades para a vida diária. O portador dessa deficiência, assim, caracteriza-se por apresentar um déficit na inteligência conceitual, prática e social. Já a deficiência múltipla é a associação, no mesmo indivíduo, de duas ou mais deficiências primárias - mental, visual, auditiva e motora -, com comprometimentos que acarretam atrasos no desenvolvimento global e na capacidade adaptativa. 
	Em relação a essas deficiências, existem poucos estudos no Brasil que apresentam um perfil mais abrangente dos agentes etiológicos envolvidos na sua determinação. A pesquisa realizada na Sociedade Pestalozzi do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio de um estudo retrospectivo de 850 casos de portadores de deficiência, num período de 10 anos (1981-1990), detectou que 654 casos (76,94%) eram de portadores de deficiência mental, 106 casos (12, 47%) de portadores de deficiência motora (paralisia cerebral) e 90 casos (10,58%) de deficiência múltipla (mental e motora). 
	Nesse estudo, a análise da parcela de pessoas portadoras de deficiência motora e deficiência múltipla - 196 casos no total - levou a concluir que múltiplos fatores foram os agentes etiológicos mais freqüentemente envolvidos, correspondendo a 32 casos ou 16,3% da amostra. Esses resultados apontam para um somatório de agressões envolvendo o sistema nervoso nos períodos pré e perinatais e ou nos primeiros dias de vida. Os "fatores ignorados" - 31 casos ou 15,8% - aparecem em segundo lugar, o que pode estar refletindo o pouco acesso da população aos meios diagnósticos. 
	A anóxia perinatal figura como a terceira causa de deficiências nesse grupo estudado, com 29 casos ou 14,7%, destacando-se como o agente isolado mais freqüente. Isso demonstra a importância de medidas preventivas eficientes para evitar ou amenizar as lesões neurológicas ou físicas que podem ser evitadas, sobretudo durante os períodos pré e perinatal. Vale ressaltar, no entanto, que vários autores questionam a anóxia isolada como causadora de paralisia cerebral e que um índice de Apgar baixo necessariamente não determina quadros de paralisia cerebral. 
	Esses três agentes - múltiplos fatores, agentes ignorados e anóxia perinatal - atuam de vários modos e intensidade e os seus mecanismos de ação podem determinar desde agressões leves até graves. Como agentes infecciosos pré-natais estão a rubéola e a toxoplasmose, com 10 casos - 5,10% - em 196. De qualquer forma, há que se considerar a precariedade do atendimento pré-natal em algumas regiões, o que impossibilita o diagnóstico de muitos casos de doenças infecciosas. No conjunto dos fatores pós-natais, as infecções - meningite e meningoencefalites - têm nítido predomínio como fator isolado entre os demais: com 14 casos, corresponde a 7,14% do total de 196 analisados, sendo que, das causas pós-natais - 25 casos - , respondem por 56% dos casos. 
	Por não ser patologia de notificação compulsória, a paralisia cerebral apresenta-se como sendo de difícil avaliação em termos de incidência, até mesmo nos países do primeiro mundo, como na Inglaterra e nos Estados Unidos, onde a incidência, na década de 50, apontava para 1,5 casos por 1.000 nascidos vivos e entre 1,5 e 5,9, respectivamente. 
	A morbidade aumentou nos países industrializados em função da redução da mortalidade perinatal, decorrente do aumento do índice de sobreviventes prematuros e com baixo peso. Pesquisas realizadas na Califórnia - EUA -, no período de 1983 a 1985, também apontam o baixo peso como fator associado à paralisia cerebral: de 192 casos, 47,4% eram de crianças com menos de 2.500g ao nascer. 
	Vale mencionar ainda a existência de doenças que, embora não estejam enquadradas como deficiência na classificação da OMS, produzem, direta ou indiretamente, graus de limitação variados e que são as condutas típicas, os distúrbios comportamentais, os distúrbios da fala e da linguagem e os transtornos orgânicos. 
	A despeito de as doenças crônicas apresentarem uma alta probabilidade de gerarem incapacidades, não configuram objeto desta Política na sua prevenção primária, considerando que estão sendo contempladas em políticas específicas. No entanto, as doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial, a insuficiência coronária, as doenças do aparelho respiratório (como a enfisema), as doenças metabólicas (com as diabetes mellitus e as nefropatias), as doenças hematológicas (a anemia falciforme, as hemoglobinopatias e as hemofilias), bem como o reumatismo e a hanseníase constituem campo de intervenção desta Política a partir de desvantagens e incapacidades delas decorrentes. 
	As pessoas portadoras de ostomias representam um segmento que pode ser classificado como portadora de deficiência, na medida em que houve uma doença prévia que deixou uma deficiência do sistema excretor, que produz limitações em várias esferas da vida, tanto social, quanto pessoal. Essas pessoas estão cadastradas pelo SUS e formam uma população de sete mil pessoas. As deficiências sensoriais e as múltiplas, excluída a paralisia cerebral, predominam após os 50 anos de idade, como conseqüência do processo de envelhecimento e do próprio aumento da vida média da população, refletindo o perfil de transição demográfica no País. 
	O Ministério da Saúde e a OMS apoiaram a realização de Estudos de Prevalência de Deficiências, Incapacidades e Desvantagem, realizados em 11 cidades de diferentes regiões do País, entre os anos de 1992 e 1999. Utilizando a metodologia de entrevistas domiciliares proposta pela Opas/OMS, esses estudos indicaram percentuais de pessoas portadoras de deficiência que variam de 2,81%, em Brasília; a 4,00%, em Taguatinga/DF; 4,30%, em Canoas/RS; 4,80, em Campo Grande/MS; 6,11%, em Santos/SP; 6,18%, em Silva Jardim/RJ; 6,97%, em Maceió/AL; 5,05%, em Santo André/SP; 7,50%, em Niterói/RJ; 9,60%, em Feira de Santana/BA; e 5,9%, em São José dos Campos/SP. 
	É importante ressaltar que, por se tratar de cidades com perfis populacionais distintos, com localização espacial e regional variadas e com características diferentes em termos socioeconômicos, as generalizações dos resultados para o Brasil, como um todo são desaconselháveis, o que não invalida a credibilidade dos resultados. Esses percentuais retratam a realidade local, sendo úteis para a composição de um quadro parcial da situação da deficiência nas regiões estudadas, que podem ajudar na compreensão do problema em localidades de perfis semelhantes. 
	Os resultados dos estudos de prevalência permitem afirmar que as incapacidades motoras são a maioria dos casos de deficiências encontrados nas localidades estudadas, seguidas pelas deficiências mentais. Quanto maior o número de idosos na amostra da pesquisa, maior é a prevalência de incapacidades da visão e da audição. Por outro lado, é elevado o número de casos de deficiência múltipla nos municípios de menor renda per capita, entre os estudados. 
	A análise da situação das pessoas portadoras de deficiência deve ser realizada no contexto de diversos níveis de desenvolvimento econômico e social e de diferentes culturas. Todavia, a responsabilidade fundamental de prevenir as condições que conduzem ao aparecimento de incapacidades e de fazer frente às suas conseqüências recai, em toda parte, sobre os governos. Isso não diminui a responsabilidade da sociedade em geral, nem dos indivíduos e nem das organizações em particular. 
	No Brasil, a atenção aos deficientes surgiu com o caráter de atendimento elementar, nas áreas de educação e de saúde, desenvolvido em instituições filantrópicas, evoluindo depois para o atendimento de reabilitação, sem assumir, contudo, uma abordagem integradora desse processo e preservando, na maioria dos casos, uma postura assistencialista. Segundo Maior - 1995 -, originalmente, a reabilitação no Brasil surge em "instituições filantrópicas, sem proposta de participação comunitária, sem ouvir os próprios reabilitandos e conduzidas à margem do Estado¿ (p. 16). 
	Por outro lado, considerando que o atendimento integral à pessoa portadora de deficiência, por parte do poder público estatal, ainda é precário, as críticas que possam ser feitas ao papel de entidades devem ser relativizadas. Além disso, devem estar sempre acompanhadas da ressalva de serem pioneiras e majoritárias na área da assistência social, educação e atenção médica a parcelas deste segmento populacional. 
	A situação da assistência à pessoa portadora de deficiência no Brasil ainda apresenta um perfil de fragilidade, desarticulação e descontinuidade de ações nas esferas pública e privada. No âmbito assistencial, a maioria dos programas é bastante centralizada e atende a um reduzido número de pessoas portadoras de deficiência, além de não contemplar experiências comunitárias, e de seus resultados raramente ser avaliados (Corde, 1995). Todos os leitos de reabilitação, segundo código da tabela do Sistema de Informações Hospitalares - SIH-SUS -, estão concentrados nas regiões Centro-Oeste e Sudeste - os Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro detêm 80% do total -, e pertencem quase que exclusivamente ao setor privado, conveniado e contratado. 
	Tomando por base os valores financeiros de dezembro de 1998, o gasto com internação de reabilitação alcançou o total de R$399.517,96. Em contrapartida, e a título de comparação, cabe registrar o montante despendido com internação de doentes crônicos e fora de possibilidade terapêutica, que foi de R$7.977.924,99, bem como o total de recursos com internação, nesse mesmo mês (R$340.247.853,63). A internação de doentes crônicos sem possibilidade terapêutica atende uma grande parcela de pessoas portadoras de deficiência sem, no entanto, obedecer às normas das portarias da então Secretaria Nacional de Assistência à Saúde - SNAS -, as quais regulamentam o atendimento hospitalar em reabilitação. Esses dados evidenciam um sub-registro de internação de pessoas portadoras de deficiência nos hospitais gerais e a não estruturação dos serviços de reabilitação em nível hospitalar. 
	Uma análise preliminar permite concluir que a estratégia usada ainda não foi suficiente para aumentar a cobertura, descentralizar o atendimento e incrementar a qualidade da reabilitação em regime de internação. Podem ser destacados como os mais prováveis fatores causais dessa situação: a falta de investimento na criação dos leitos e centros hospitalares; a pouca sensibilização de dirigentes em relação ao problema; e a remuneração insuficiente do leito de reabilitação. Acresce-se, ainda, o insuficiente engajamento dos hospitais universitários com esse tipo de internação especializada. 
	Na tabela SIA/SUS, os procedimentos de fisioterapia dominam os gastos, o que corrobora para a perpetuação do atendimento fragmentado e pouco compatível com a proposta de reabilitação integral. Em dezembro de 1998, as despesas com fisioterapia alcançaram um total de R$5.594.469,30, assim distribuídos: fisioterapia traumato-ortopédica, R$ 2.801.230,32; fisioterapia reumatológica, R$ 1.400.820,48; fisioterapia neurológica, R$ 1.166.205,80; fisioterapia respiratória, R$ 150.860,80; fisioterapia vascular periférica, R$ 53.993,60; e fisioterapia cardíaca, R$ 21.358,40. O montante de recursos é relativamente elevado e a aplicação concentra-se no setor privado e nas regiões Sudeste e Nordeste. Não há nenhum indicador de resultado ou de impacto dos atendimentos. 
	Tomando-se como exemplo o código de fisioterapia neurológica, em que foram executados 494.155 procedimentos, é possível inferir que parcela significativa dos pacientes atendidos poderia ser melhor enquadrada e assistida valendo-se do enfoque núcleo ou centro de reabilitação, com a abordagem multiprofissional. Todavia, desde a criação desse código, o valor unitário vem sofrendo corrosão e a falta de atrativo financeiro, aliada à ausência de normas de atendimentos de fisioterapia, impede a implantação e a qualidade inicialmente pretendida. 
	Por outro lado, um aspecto a ser considerado na assistência é a concessão e treinamento de equipamentos individuais - órteses e próteses -, ajuda técnica e bolsas coletoras. Trata-se de uma conquista importante da pessoa portadora de deficiência, resultante das Portarias N.ºs 116/1993 e 146/1993, por intermédio do Programa de Atenção à Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência do Ministério da Saúde, que teve, inicialmente, seus recursos fixados no valor de 2,5% da Unidade de Cobertura Ambulatorial (UCA). Embora o incremento tenha sido incorporado ao teto de custeio ambulatorial dos estados, a concessão de equipamento reduziu-se ou foi interrompida em muitas unidades federadas, permanecendo apenas naquelas que já tinham compromisso institucional e com maior poder de pressão de profissionais e usuários. 
	O referido Programa de Atenção à Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência, instituído pela Portaria 827/1991, no âmbito do Ministério da Saúde, tem como objetivo promover a redução da incidência de deficiência no País e garantir a atenção integral a esta população na rede de serviços do SUS. Em decorrência desse Programa, o Ministério da Saúde editou um conjunto de portarias que estabelecem normas e incluem os procedimentos de reabilitação em nível ambulatorial e hospitalar no Sistema, regulamentando, inclusive, a concessão de órteses e próteses. 
	Nesse conjunto, estão: a Portaria N.º 204/91 que insere no Sistema de Informações Hospitalares - SIH/SUS - o tratamento em reabilitação e seus procedimentos; a Portaria N.º 303/92 que inclui no SIA/SUS procedimentos de reabilitação; a N.º Portaria 304/92, que fixa normas de procedimentos de reabilitação; a Portaria N.º 305/92, que inclui internação em reabilitação no SIH/ SUS; a Portaria N.º 306/92, que apresenta normas dos procedimentos de reabilitação; a Portaria N.º 225/92, que dispõe sobre o funcionamento dos serviços de saúde para o portador de deficiência no SUS; a Portaria N.º 116/93, que inclui a concessão de órteses e próteses na tabela de procedimentos ambulatoriais do SUS; e a Portaria N.º 146/93, que regulamenta a concessão de órteses e próteses visando a reabilitação e a inserção social. 
	Apesar de todas as medidas até então levadas a efeito, ainda persistem fatores que dificultam o alcance de melhores resultados na atenção à saúde da pessoa portadora de deficiência e o efetivo aproveitamento dos recursos financeiros, técnicos, materiais e humanos, entre os quais destacam-se: a desinformação da sociedade em geral, a precária distribuição dos recursos financeiros, a visão limitada dos serviços sobre como e em que poderiam contribuir para a independência e a qualidade de vida destas pessoas. 
	Soma-se a isso o desafio de despertar a consciência da população em relação aos benefícios resultantes para os indivíduos e a sociedade da inclusão das pessoas portadoras de deficiência em todas as esferas da vida social, econômica e política. As organizações não-governamentais podem, de diversas maneiras, apoiar as ações governamentais voltadas a esse segmento populacional, sobretudo apontando necessidades, sugerindo soluções ou oferecendo serviços complementares às pessoas portadoras de deficiência. 
	Nesse sentido, a presente Política Nacional, para o alcance do seu propósito, apresentado a seguir, confere prioridade à mobilização da população para com a saúde das pessoas portadoras de deficiência, a partir do que viabilizará a tomada das medidas necessárias ao enfrentamento dos problemas anteriormente abordados e no provimento da atenção adequada a este segmento populacional. 
	2. PROPÓSITO 
	A presente Política Nacional do setor saúde, dentro do contexto das políticas governamentais e à luz dos direitos universais do indivíduo, tem como propósito reabilitar a pessoa portadora de deficiência na sua capacidade funcional e desempenho humano - de modo a contribuir para a sua inclusão plena em todas as esferas da vida social - e proteger a saúde deste segmento populacional, bem como prevenir agravos que determinem o aparecimento de deficiências. 
	A consecução desse propósito será pautada no processo de promoção da saúde, considerando, sobretudo, a possibilidade que enseja para a efetiva articulação entre os diversos setores do governo e a efetiva participação da sociedade. Além disso, o alcance do propósito desta Política requer a criação de ambientes favoráveis à saúde das pessoas portadoras de deficiência e a adoção de hábitos e estilos saudáveis, tanto por parte destas pessoas, quanto daquelas com as quais convivem, os quais constituem condições indispensáveis para a qualidade de vida buscada por esse processo. 
	3. DIRETRIZES 
	Para o alcance do propósito explicitado no capítulo precedente, são estabelecidas as seguintes diretrizes, as quais orientarão a definição ou a readequação dos planos, programas, projetos e atividades voltados à operacionalização da presente Política Nacional: 
	- promoção da qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência; 
	- assistência integral à saúde da pessoa portadora de deficiência; 
	- prevenção de deficiências; 
	- ampliação e fortalecimento dos mecanismos de informação; 
	- organização e funcionamento dos serviços de atenção à pessoa portadora de deficiência; e 
	- capacitação de recursos humanos. 
	3.1. Promoção da qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência 
	A implementação dessa diretriz compreenderá a mobilização da sociedade, nesta incluídos setores do governo, organismos representativos de diferentes segmentos sociais e organizações não-governamentais - entre as quais as instituições que atuam na promoção da vida independente -, visando assegurar a igualdade de oportunidades às pessoas portadoras de deficiência. 
	Essa garantia deverá resultar no provimento de condições e situações capazes de conferir qualidade de vida a esse segmento populacional. Para tanto, além da prevenção de riscos geradores de doenças e morte, constituirá foco dessa diretriz a implementação de ações capazes de evitar situações e obstáculos à vida, com qualidade, das pessoas portadoras de deficiência. Entre os elementos essenciais nesse sentido estão a criação de ambientes favoráveis, o acesso à informação e aos bens e serviços sociais, bem como a promoção de habilidades individuais que favoreçam o desenvolvimento das potencialidades destas pessoas. 
	No tocante a ambientes favoráveis à saúde desse segmento, especial atenção será concedida às facilidades para a locomoção e adaptação dos diferentes espaços, tanto os públicos - como vias e edifícios -, quanto os domiciliares, eliminando-se, assim, barreiras urbanísticas e arquitetônicas que dificultam a efetiva integração e inclusão. No conjunto dessas facilidades, está a construção de rampas e de corrimãos, bem como a adoção de múltiplas formas de comunicação. De outra parte, deverá ser promovido o amplo acesso das pessoas portadoras de deficiência às informações acerca dos seus direitos e das possibilidades para o desenvolvimento de suas potencialidades, seja na vida cotidiana e social, seja no trabalho, no esporte e no lazer. Ao lado disso, deverão ser desenvolvidas campanhas de comunicação social e processos educativos continuados dirigidos a segmentos específicos e à população em geral visando a superação de preconceitos e posturas que impedem ou constituam obstáculos à inclusão social das pessoas portadoras de deficiência. 
	Além de normas específicas de saúde que viabilizem o acesso e a qualidade das ações e serviços, o setor promoverá o estabelecimento ou o cumprimento daquelas afetas a outros setores voltadas à qualidade de vida desse segmento, bem como a plena observância do arcabouço legal específico, como é o caso do Decreto N.º 3298/99. 
	No âmbito do SUS em particular, buscar-se-á assegurar a representação das pessoas portadoras de deficiência nos Conselhos de Saúde, nas três esferas de gestão do Sistema, objetivando, em especial, a sua participação ativa na proposição de medidas, no acompanhamento e na avaliação das ações levadas a efeito. 
	Paralelamente, o setor saúde adotará medidas destinadas a garantir a qualidade e o suprimento de ajudas técnicas compreendidas na tecnologia assistiva, de modo a estimular a independência e a dignidade na inclusão social desse segmento. 
	3.2. Assistência integral à saúde da pessoa portadora de deficiência 
	A assistência a esse segmento pautar-se-á no pressuposto de que a pessoa portadora de deficiência, além das necessidades de atenção à saúde específicas da sua própria condição, é um cidadão que pode ser acometido de doenças e agravos comuns aos demais, necessitando, portanto, de outros tipos de serviços além daqueles estritamente ligados a sua deficiência. 
	Nesse sentido, a assistência à saúde do portador de deficiência não poderá ocorrer somente nas instituições específicas de reabilitação, devendo ser assegurado a ele o atendimento na rede de serviços, nos diversos níveis de complexidade e especialidades médicas. 
	Por outro lado, promover-se-á a ampliação da cobertura assistencial em reabilitação, de modo que o acesso seja propiciado a toda a população portadora de deficiência o qual, atualmente, estima-se alcance cerca de 2% deste segmento. Um das estratégias para tanto será a inclusão da assistência em reabilitação em unidades cujas ações são de diferentes níveis de complexidade. 
	Assim, a assistência à saúde da pessoa portadora de deficiência, incluindo-se a assistência em reabilitação, deverá ser prestada observando-se os princípios de descentralização, regionalização e hierarquização dos serviços, compreendendo desde as unidades básicas de saúde, os centros de atendimento em reabilitação - públicos ou privados - e organizações não-governamentais, até os Centros de Referência em Reabilitação, responsáveis pelas ações de maior nível de complexidade. Além disso, essa assistência envolverá a geração de conhecimentos, tecnologias e treinamento profissional em reabilitação em nível de pós-graduação estrito e lato senso. Para o atendimento desses requisitos, os Centros de Referência em Reabilitação deverão estar prioritariamente vinculados, direta ou indiretamente, a hospitais universitários. 
	As ações de assistência à saúde destinadas a esse segmento estarão dessa forma inseridas em um sistema amplo que abrangerá a implementação de programas de reabilitação envolvendo a família e a comunidade, bem como a modernização de centros de referência com atendimento e procedimentos de alta complexidade, em caráter ambulatorial. Dessa forma, buscar-se-á continuamente aumentar a capacidade resolutiva dos serviços prestados, valendo-se, para tanto, de medidas sistemáticas dirigidas ao aprimoramento da assistência e de permanente avaliação. Nesse sentido, adotar-se-á a premissa de que a reabilitação constitui um processo de mão dupla, em que o indivíduo portador de deficiência, sua família e a comunidade deverão ser trabalhados simultaneamente. Assim, a programação do tratamento de reabilitação considerará o indivíduo e a sua família como centro e agentes prioritários do processo. 
	As ações de saúde para a pessoa portadora de deficiência, assim, terão como eixos fundamentais o diagnóstico e o encaminhamento corretos dos procedimentos referentes às deficiências, imprescindíveis para prevenir e mesmo inibir ou minimizar as limitações e desvantagens delas decorrentes. 
	O diagnóstico da deficiência incluirá a doença e suas causas, bem como o grau de extensão da lesão. A mensuração da incapacidade e do comprometimento físico-funcional, real ou potencial, também deverão ser diagnosticados com precisão. A avaliação da situação e dinâmica familiar envolverá também as condições emocionais e a situação socioeconômica, cultural e educacional do indivíduo, bem como as suas expectativas frente ao processo de reabilitação, educação e profissionalização. Esse diagnóstico global deverá ser realizado em conjunto com o portador de deficiência e servirá de base para a definição de seu programa de reabilitação. 
	O diagnóstico presuntivo da deficiência precocemente formulado por profissionais que atuam principalmente nos serviços de saúde de menor complexidade, será fundamental na orientação da família para a busca de atenção necessária, no local adequado. 
	Todas as medidas assistenciais voltadas à saúde da pessoa portadora de deficiência, incluindo a reabilitação, deverão levar em conta, sobretudo, as necessidades, potencialidades e recursos da comunidade, de modo a assegurar-se a continuidade e as possibilidades de auto-sustentação, visando, em especial, a manutenção da qualidade de vida deste segmento populacional e a sua inclusão ativa na comunidade. Tal objetivo, no âmbito do setor saúde, será alcançado mediante, sobretudo, a reabilitação da capacidade funcional e do desempenho humano da pessoa portadora de deficiência. 
	A atuação dos agentes comunitários de saúde e das equipes de saúde da família terá um papel fundamental na disseminação das práticas e estratégias de reabilitação baseada na comunidade. Nesse particular, ressalte-se que a inserção da assistência à saúde da pessoa portadora de deficiência nas ações das equipes de saúde e dos agentes comunitários constituirá estratégia fundamental para implementação dos procedimentos de prevenção e reabilitação nos diferentes níveis de atendimento. 
	No processo de reabilitação, a busca da eficiência será uma preocupação permanente, desde a adoção de estratégias e ações que utilizem recursos da própria comunidade, até a intermediação de centros de excelência para procedimentos de alta complexidade. As ações de reabilitação deverão ter uma abordagem multiprofissional e interdisciplinar, de modo a garantir tanto a sua qualidade, quanto o princípio da integralidade. 
	Essas ações terão, assim, um enfoque funcional e integral, o que significa respeitar as especificidades de cada caso e as áreas das deficiências. Nesse sentido, além de contar com equipe multiprofissional e interdisciplinar, as instituições de reabilitação deverão dispor de implementos tecnológicos para avaliação, diagnóstico e tratamento em reabilitação, adequados ao nível de complexidade a que se destinam. 
	Serão considerados parte da atenção integral à saúde das pessoas portadoras de deficiência, os métodos e as técnicas específicas para garantir ações voltadas para a saúde sexual e reprodutiva, incluindo medicamentos, recursos tecnológicos e intervenções especializadas. 
	A atenção integral à saúde das pessoas portadoras de deficiência inclui a saúde bucal e a assistência odontológica, acompanhadas de procedimentos anestésicos e outros, em casos específicos. Este atendimento deverá ser em regime ambulatorial especial ou em regime de internação, quando a natureza da seqüela assim o exigir. 
	Serão consideradas parte integrante do processo de reabilitação as concessões de órtese e prótese, dado que tais equipamentos complementam o atendimento, aumentando as possibilidades de independência e inclusão da pessoa com deficiência. A concessão desses equipamentos estará estreitamente vinculada ao atendimento de reabilitação, devendo a prescrição obedecer a criteriosa avaliação funcional, constituindo-se, dessa forma, um ato médico. Além disso, buscar-se-á prover o acesso dessas pessoas aos medicamentos que auxiliam na limitação da incapacidade, na reeducação funcional, no controle das lesões que geram incapacidades e que favorecem a estabilidade das condições clínicas e funcionais. 
	A assistência domiciliar em reabilitação configurará medida essencial no atendimento desse segmento populacional, compreendendo desde os serviços de apoio à vida cotidiana até o oferecimento de suporte clínico especializado em situação de internamento no domicílio. Nessa assistência deverão ser previstos os recursos necessários à complementação diagnóstica e as intervenções de caráter preventivo como, por exemplo, fornecimento de oxigênio. 
	3.3. Prevenção de deficiências 
	A implementação de estratégias de prevenção será fundamental para a redução da incidência de deficiências e das incapacidades delas decorrentes, tendo em vista que cerca de 70% dos casos são evitáveis ou atenuáveis com a adoção de medidas apropriadas e oportunas (Corde, 1992). O conhecimento da prevalência de doenças e de deficiências potencialmente incapacitantes configurará subsídio essencial para o desenvolvimento das ações de prevenção e a adoção de medidas destinadas a reduzir ou eliminar as causas de deficiências. 
	As diferentes realidades regionais brasileiras, que compreendem, entre outros, aspectos específicos de ambientes e processos de produção, de emprego e de renda, além de questões culturais que determinam a prevalência de doenças potencialmente incapacitantes deverão ser reconhecidas e consideradas nas estratégias de prevenção. 
	As medidas preventivas envolverão ações de natureza informativa e educativa dirigidas à população, relacionadas ao atendimento pré-natal adequado e à detecção precoce de deficiências, bem como de conscientização e formação de recursos humanos qualificados para a prestação de uma atenção eficiente neste contexto. Nesse sentido, deverão ser promovidos processos educativos e campanhas de comunicação social que esclareçam e estimulem a população em geral e os segmentos de risco a adotarem estilos de vida saudáveis e, conseqüentemente, a abandonar hábitos nocivos, como o sedentarismo, o tabagismo e o uso de drogas. 
	Os programas de vacinação que, sabidamente, contribuem para a prevenção de deficiências, deverão incluir ações informativas à população em geral enfocando a inter-relação da imunização e a prevenção de deficiências, utilizando-se de linguagem acessível e de recursos variados e abrangentes. Nesse particular, ênfase especial será dada às atividades de vacinação contra poliomielite, o sarampo e a rubéola. A investigação da citomegalovirose deverá também ser incentivada e possibilitada nos serviços de acompanhamento de gestante. Ao lado disso, serão implementadas medidas que contemplem a segurança e a saúde nos ambientes de trabalho, destinadas a prevenir os acidentes e as doenças profissionais, tanto no setor urbano quanto no rural. 
	Promover-se-á, por outro lado, o acesso da população aos exames mais específicos para detecção de doenças genéticas que determinam deficiência, com destaque para o exame de cariótipo e pesquisa para outros erros inatos do metabolismo em geral, tais como: fenilcetonúria, hemoglobinopatias, hipertiroidismo congênito, entre outras. 
	Deverão ser também promovidos serviços de genética clinica para que se proceda a um adequado aconselhamento genético às famílias. Procedimentos de acompanhamento do desenvolvimento infantil nos seus aspectos motor, cognitivo e emocional deverão ser valorizados nos programas de saúde da criança como uma importante estratégia de prevenção de deficiências nesta população. 
	A articulação e a integração na implementação da Política de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências serão, igualmente, iniciativas essenciais, principalmente mediante o estabelecimento de parcerias entre os vários setores e órgãos envolvidos, em todos os níveis de governo, com o objetivo de diminuir ao máximo o número de vítimas e, conseqüentemente, de seqüelas que determinam algum tipo de deficiência. 
	3.4. Ampliação e fortalecimento dos mecanismos de informação 
	Adequando-se às normas que disciplinam a criação de fontes de dados e ajustando-se às condições propostas nos fundamentos da Rede Interagencial de Informações para a Saúde - Ripsa -, deverão ser criados mecanismos específicos para produção de informação a respeito de deficiências e incapacidades no âmbito do SUS. 
	O monitoramento permanente da ocorrência de deficiências e incapacidades, assim como as análises de prevalência e tendências, constituirá prioridade do SUS nas três esferas de governo. Tais iniciativas visarão o provimento oportuno de informações para a tomada de decisões quanto à adoção das medidas preventivas e à organização dos serviços especializados de assistência reabilitadora, além de subsídios para a identificação de linhas de pesquisa e a organização de programas de capacitação de recursos humanos. 
	Buscar-se-á, por iniciativa dos gestores do SUS, fomentar a realização de estudos epidemiológicos e clínicos, com periodicidade e abrangência adequadas, de modo a produzir informações sobre a ocorrência de deficiências e incapacidades. Para a efetivação desses estudos, será recomendável o uso da metodologia de inquérito domiciliar da Opas, com a devida adaptação à realidade brasileira, tanto nos aspectos relativos a sua aplicação, quanto nos relacionados à interpretação de seus resultados. 
	No que se refere aos censos demográficos, deverá ser buscado, por intermédio dos órgãos competentes, o estabelecimento de articulação com o IBGE, visando o ajuste dos quesitos específicos das planilhas censitárias, favorecendo, assim, a adequada e real apuração dos casos de deficiências e incapacidades existentes na população, bem como o detalhamento necessário à tomada de decisões dos gestores do SUS. Da mesma forma, promover-se-á a compatibilização de quesitos que permitam a extração de dados e informações específicos das Pesquisas Nacionais por Amostragem Domiciliar. 
	Na busca de informações de interesse gerencial, ênfase será dada à análise de dados dos sistemas de informação da produção e pagamento de serviços ambulatoriais, hospitalares, de diagnóstico complementar, bem como o fornecimento de órteses e próteses no âmbito do SUS, de que são o exemplo o SIA/SUS e o SIH/SUS. Desses sistemas serão extraídos dados que permitam análises qualitativas e quantitativas a respeito do diagnóstico da deficiência e do tratamento oferecido, facilitando a identificação, a localização das pessoas portadoras de deficiências, caracterizando o perfil dessa clientela, a sua distribuição, bem como o impacto dos custos, no âmbito dos recursos públicos, da atenção prestada a essa população, observando, também, a conjuntura e as diversidades regionais. 
	No tocante à infra-estrutura dos serviços e aos profissionais de saúde, serão promovidos, anualmente, levantamentos e cadastramentos de unidades e especialistas envolvidos na assistência às pessoas portadoras de deficiências. Tais informações serão utilizadas para a análise da oferta de leitos, dos serviços ambulatoriais e de diagnóstico complementar, de modo a identificar lacunas e superposições que estejam dificultando o acesso universal e a oferta integral preconizados para o SUS. Esses levantamentos propiciarão a realização de análises sob os mais variados prismas da questão como, por exemplo, o conhecimento da distribuição geográfica dos serviços especializados, a cobertura viabilizada por estes serviços, a quantificação e a qualificação dos profissionais de saúde atuantes na área das deficiências nos serviços em âmbito federal, estadual e municipal. 
	O cruzamento das informações tornadas disponíveis pelas diversas fontes de dados será essencial para o adequado equacionamento das questões relativas à saúde da pessoa portadora de deficiência. Continuamente, estudos analíticos serão promovidos mediante a superposição crítica dos resultados dos censos periódicos, das pesquisas censitárias domiciliares anuais, dos estudos epidemiológicos e clínicos, dos cadastramentos e dos levantamentos de infra-estrutura. 
	3.5. Organização e funcionamento dos serviços de atenção à pessoa portadora de deficiência 
	A atenção à saúde das pessoas portadoras de deficiência deverá reafirmar a importância do desenvolvimento de ações de forma descentralizada e participativa, conduzido, em especial, segundo a diretriz do SUS, relativas ao comando único em cada esfera de governo. Além disso, levará em conta que a rede de serviços de atenção à saúde desse segmento terá sempre interfaces com outras políticas públicas. 
	Nesse sentido, a atenção à saúde das pessoas portadoras de deficiência comportará a organização das ações e serviços em, pelo menos, três níveis de complexidade, interdependentes e complementares: atenção básica; atenção ambulatorial especializada; e atenção ambulatorial e hospitalar especializadas. 
	No nível de atenção básica, os serviços deverão estar qualificados a desenvolver: 
	- ações de prevenção primária e secundária - como, por exemplo, controle da gestante de alto-risco, atenção à desnutrição -, detecção precoce de fatores de riscos - como controle da hipertensão arterial e combate ao tabagismo -, bem como o atendimento às intercorrências gerais de saúde da população portadora de deficiência; 
	- ações básicas de reabilitação com vistas a favorecer a inclusão social, de que são exemplos orientações para a mobilidade de portador de deficiência visual, prevenção de deformidades mediante posturas adequadas, estimulação da fala para portadores de distúrbios de comunicação. 
	Nesse nível, a intervenção de caráter individual, familiar, grupal e comunitária deverá organizar-se de forma complementar ao nível secundário especializado. Serão continuamente fomentados programas de reabilitação em parceria com a comunidade, nos quais os serviços respectivos e as lideranças comunitárias trabalham juntos com o objetivo de resolver os problemas funcionais e a inclusão social dos portadores de deficiência. Tais medidas, definidas a partir das necessidades dos usuários, deverão ser devidamente articuladas, planejadas e implementadas de forma intersetorial e descentralizada. As ações, por sua vez, serão desenvolvidas por familiares ou agente comunitário capacitado e supervisionado, com avaliação constante e sistematizada. 
	Já no nível de atenção secundária, os serviços deverão estar qualificados para atender as necessidades específicas das pessoas portadoras de deficiência advindas da incapacidade propriamente dita. Nesse nível, por conseguinte, será prestado o tratamento em reabilitação para os casos referendados, mediante atuação de profissional especializado para tal e utilização de tecnologia apropriada (tais como fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, avaliação e acompanhamento do uso de órteses e próteses, entre outros). 
	Nesse nível, a organização das ações comporá um planejamento de abrangência local e regional, definida em bases epidemiológicas, e terá caráter complementar à atenção básica e ao atendimento terciário, tendo em conta um sistema de referência e contra-referência, objetivando o alcance da maior cobertura e resolubilidade possíveis dos casos detectados. As ações de nível secundário deverão ser executadas por equipe multiprofissional, de caráter interdisciplinar, de acordo com a disponibilidade local de recursos humanos especializados. Será fundamental, nesse nível, o fornecimento de órteses, próteses, equipamentos auxiliares, bolsas de ostomia e demais itens de tecnologia assistiva necessária. 
	O nível terciário - ambulatorial e hospitalar - deverá estar qualificado para prestar atendimento aos casos de reabilitação cujo momento da instalação da incapacidade, o seu tipo e grau justifiquem uma intervenção mais freqüente e intensa, requerendo, portanto, tecnologia de alta complexidade e recursos humanos mais especializados. Será importante que os serviços nesse nível tenham caráter docente e assistencial, vinculado aos centros universitários ou formadores de recursos humanos. Nesse nível, ainda, promover-se-á a formulação, em conjunto com os demais níveis, de instrumentos de avaliação da eficiência e eficácia do processo reabilitativo, bem como dos de resultados e de impactos alcançados na região. 
	Esses serviços estarão estruturados por especificidade da deficiência e contarão igualmente com equipe multiprofissional e interdisciplinar, que considere a globalidade das necessidades dos usuários. Assim, deverão além de fornecer o conjunto das ajudas técnicas - tecnologia assistiva - característico do nível secundário, desenvolver atividades nos campos da pesquisa e da capacitação de recursos humanos, bem como dispor na sua estrutura de serviços de apoio, como aqueles inerentes, por exemplo, às áreas de neurologia, foniatria, ortopedia e traumatologia. 
	A organização e o funcionamento dos serviços de atenção à pessoa portadora de deficiência compreenderão também a assistência domiciliar. A rede de atenção integral à pessoa deficiente deverá, necessariamente, prover os serviços necessários de forma a mais próxima possível, tanto do ponto de vista geográfico quanto social e cultural da comunidade, integrando-se efetivamente no contexto da municipalização da saúde. Na ausência de condições para tal, deverão ser feitos os encaminhamentos necessários, bem como o acompanhamento dos resultados alcançados. 
	Promover-se-á a disponibilidade de serviços de média complexidade, no nível regional, os quais poderão ser implantados por municípios de maior porte, por meio de consórcios intermunicipais ou, onde não for possível, por intermédio do Estado. A rede de serviços deverá garantir a detecção de todos os tipos e graus de deficiência, incluindo a atenção a pacientes com severo nível de dependência, bem como o conjunto de suas necessidades no âmbito da saúde. Unidades assistenciais filantrópicas poderão integrar, de forma complementar, a rede de serviços. 
	A porta de entrada do usuário deverá ser a unidade básica de saúde ou os serviços de emergência ou pronto atendimento, onde será assistido, receberá orientação e ou encaminhamento para a unidade mais adequada ao seu caso. Essa dinâmica possibilitará uma distribuição racional da clientela, evitando a sobrecarga de qualquer um dos serviços. O fato de ser assistido por um serviço de menor complexidade não implicará o não atendimento nos demais integrantes dos outros níveis. 
	A unidade básica constituirá, portanto, o local por excelência do atendimento à pessoa portadora de deficiência, dada a sua proximidade geográfica e sociocultural com a comunidade circundante e, para isso, será necessário que esteja apta a oferecer atendimento resolutivo para a maioria dos problemas e necessidades. 
	Será fundamental a articulação entre os gestores municipais visando garantir o cumprimento da programação pactuada e integrada das ações voltadas às pessoas portadoras de deficiência. Nesse sentido, será igualmente estratégica a instalação de rede regionalizada, descentralizada e hierarquizada de serviços de reabilitação, que contemple ações de prevenção secundária, diagnóstico etiológico, sindrômico e funcional; orientação prognóstica; ações básicas e complexas de reabilitação, além daquelas voltadas à inclusão social; e promova a inter-relação dos serviços existentes. As unidades de reabilitação funcionarão na conformidade das orientações estabelecidas nas Portarias SNAS N.ºs 303, 304, 305 e 306, editadas em 1993. 
	Os estados e municípios definirão mecanismos de acompanhamento, controle, supervisão e avaliação de serviços de reabilitação, visando a garantia da qualidade do atendimento e uma reabilitação integradora e global da pessoa portadora de deficiência. Um aspecto essencial na organização e funcionamento dos serviços será o estabelecimento de parcerias com os diversos níveis de governo, bem assim com organizações não-governamentais que têm larga experiência no atendimento a esse segmento populacional. 
	O serviço de saúde local deverá atuar de forma articulada com a área de assistência social visando, em especial, facilitar o acesso ao tratamento da pessoa portadora de deficiência. 
	3.6 Capacitação de recursos humanos 
	A disponibilidade de recursos humanos capacitados para o desenvolvimento das ações decorrentes desta Política será enfocada como prioritária. Nesse sentido, a formação de recursos humanos em reabilitação deverá superar a escassez de profissionais com domínio do processo reabilitador e que atuem segundo a interdisciplinaridade aqui proposta. 
	Visando garantir o direito ao atendimento de saúde estabelecido nesta Política e o acesso à reabilitação a quem dela necessitar, buscar-se-á formar equipes interdisciplinares, compostas por profissionais de níveis técnico e universitário, as quais serão submetidas continuamente a cursos de qualificação e atualização. 
	Os programas de formação e treinamento serão promovidos junto aos diferentes órgãos envolvidos com a questão, tanto dos níveis federal, quanto estadual e municipal, os quais buscarão o engajamento das instituições públicas não-estatais neste trabalho. Ao lado disso, promover-se-á o desenvolvimento de ações conjuntas com o Ministério da Educação e as instituições de ensino superior, tendo em vista a necessidade de que sejam incorporadas disciplinas e conteúdos de reabilitação e atenção à saúde da pessoas portadoras de deficiência nos currículos de graduação da área de saúde. 
	As instituições de ensino superior deverão ser estimuladas a incorporar conteúdos de reabilitação na parte diversificada dos currículos dos cursos de graduação, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com o objetivo de fomentar projetos de pesquisa e extensão nessa área do saber. 
	Deverá ser estimulada também, junto às agências de fomento ao ensino de pós-graduação e pesquisa - tais como o CNPq, a Capes, a Fiocruz e as fundações estaduais -, a ampliação do número de vagas e de bolsas de estudo e de pesquisa, voltadas para a formação de profissionais e pesquisadores de alto nível na área de reabilitação. Buscar-se-á da mesma forma incentivar os centros de referência em medicina de reabilitação para o desenvolvimento, entre outras atividades de educação continuada, de cursos de capacitação para o atendimento às pessoas portadoras de deficiência, destinados aos profissionais do SUS e da rede suplementar de assistência. 
	Os agentes comunitários de saúde e os profissionais que atuam nas equipes de saúde da família deverão receber treinamento que os habilite para o desenvolvimento de ações de prevenção, detecção precoce, intervenção específica e encaminhamento adequado das pessoas portadoras de deficiência. A capacitação de agentes de saúde para a atenção ao portador de deficiência, nos aspectos referentes à assistência e à reabilitação, deverá ser promovida no contexto das ações de saúde da família e de saúde comunitária, sempre na perspectiva da promoção de uma vida saudável e da manutenção dos ganhos funcionais. 
	Além disso, serão promovidos treinamentos para a capacitação profissional do atendente pessoal, com enfoque na valorização, na autonomia e na individualidade do portador de deficiência, respeitando suas necessidades, como elemento de apoio para o estímulo à vida independente. Deverão ser criados ainda, em articulação com o Ministério da Educação, cursos com o objetivo de formar profissionais especializados na produção de órteses e próteses, em níveis médio e superior. 
	4. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS 
	A atenção à pessoa portadora de deficiência envolve esforços de múltiplas instituições públicas e privadas, bem como de organizações civis, cujo objetivo final é a inclusão da pessoa portadora de deficiência a sua comunidade, habilitando-a ao trabalho e ao exercício da vida social, segundo as suas possibilidades. 
	Nesse sentido, caberá aos gestores do SUS, de acordo com as suas respectivas competências e de forma articulada, criar as condições e atuar de modo a viabilizar o alcance do propósito desta Política, qual seja: reabilitar a pessoa portadora de deficiência na sua capacidade funcional e desempenho humano - de modo a contribuir para a sua inclusão plena em todas as esferas da vida social - e proteger a saúde deste segmento populacional, bem como prevenir agravos que determinem o aparecimento de deficiências. Essa forma de atuação significará compartilhar responsabilidades tanto no âmbito interno do setor saúde, quanto no contexto de outros setores. 
	Assim, nas suas respectivas áreas de abrangência, os gestores buscarão estabelecer processos permanentes de articulação e integração institucional, tendo em vista a consolidação de compromissos inter-setoriais, os quais deverão configurar parcerias efetivas. Promoverão, também, a participação de diferentes segmentos da sociedade que possam contribuir para a implementação das diretrizes desta Política. 
	4.1. Articulação Intersetorial 
	No âmbito federal, o processo de articulação deverá envolver os setores a seguir identificados, com os quais procurar-se-á estabelecer parcerias que viabilizem o alcance dos objetivos preconizados. 
	A) Ministério da Educação 

	A parceria com esse Ministério buscará, sobretudo: 
	a. a difusão, junto às instituições de ensino e da comunidade escolar, de informações relacionadas às deficiências, à prevenção e à limitação das incapacidades de modo a contribuir para a qualidade de vida desse segmento populacional; 
	b. o estímulo à criação de centros de referência em reabilitação nos hospitais universitários, com atuação integrada com o SUS, voltado ao atendimento da pessoa portadora de deficiência, bem como ao treinamento contínuo de equipes interdisciplinares de reabilitação; 
	c. a garantia de retaguarda clínica às pessoas portadoras de deficiência inscritas na rede de ensino básico, em estreita parceria com as respectivas secretarias estaduais e municipais de educação e saúde; 
	d. a reavaliação e adequação de currículos, metodologias e material didático de formação de profissionais na área de saúde, visando o atendimento das diretrizes fixadas nesta política; 
	e. a colaboração às secretarias de educação dos estados e municípios no treinamento e capacitação dos docentes para o trabalho com a pessoa portadora de deficiências, tendo em vista a sua inclusão no ensino regular; 
	f. a inclusão nos currículos dos cursos de graduação da área de saúde de conteúdos relacionados à reabilitação. 
	B) Ministério da Previdência e Assistência Social 

	A parceria com esse Ministério visará em especial: 
	a. a realização de pesquisas epidemiológicas junto aos seus segurados relativas às doenças potencialmente incapacitantes, sobretudo quanto aos seus impactos nos indivíduos e na família, na sociedade, na previdência social e no setor saúde; 
	b. o encaminhamento do segurado, portador de deficiência, reabilitado pelo sistema de saúde, para programas de trabalho com ênfase na reeducação profissional, no trabalho domiciliar e nas cooperativas de prestação de serviço; 
	c. a difusão, junto aos seus serviços e àqueles sob sua supervisão, de informações relativas à proteção da saúde do portador de deficiência, à prevenção secundária e à limitação ou recuperação de incapacidades; 
	d. a promoção de treinamento de grupos de cuidadores para a identificação de deficiências e a promoção de cuidados básicos ao portador de deficiências, tendo em vista a manutenção da qualidade de vida; 
	e. a inclusão na rede do SUS das unidades da rede da assistência social que já desenvolvem ações de reabilitação multidisciplinares especializadas para o atendimento de todos os tipos de deficiência; 
	f. a promoção da observância das normas relativas à criação e ao funcionamento de instituições de reabilitação e que assistem pessoas portadoras de deficiência nas unidades próprias e naquelas sob a sua supervisão 
	C) Ministério da Justiça 

	Com esse Ministério, buscar-se-á, sobretudo: 
	a. a observância de mecanismos, normas e legislação voltados à promoção e à defesa dos direitos da pessoa portadora de deficiência no tocante às questões de saúde; 
	b. a promoção da aplicação dos dispositivos de segurança no trânsito, principalmente no tocante ao uso do cinto de segurança; 
	c. a promoção, junto aos estados e municípios, de processos educativos relacionados ao trânsito, voltados à redução do número de vítimas e a conseqüente diminuição de seqüelas que determinam algum tipo de deficiência; 
	d. o fornecimento de subsídios ao Ministério Público no tocante à criminalização da discriminação e do preconceito referentes à recusa, retardo ou limitação dos serviços médicos, hospitalares e ambulatoriais à pessoa portadora de deficiência; 
	e. o provimento ao cidadão portador de deficiência, em articulação com a Coordenadoria para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde -, das informações sobre os direitos conquistados na área da saúde. 
	D) Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano 

	Com essa Secretaria, a parceria objetivará, em especial: 
	a. a promoção de planos de habitação e moradia que permitam o acesso e a locomoção das pessoas portadoras de deficiência e que eliminem, portanto, barreiras arquitetônicas e ambientais que dificultam ou impedem a independência funcional destas pessoas; 
	b. a instalação de equipamentos comunitários públicos adequados à utilização da população portadora de deficiência; 
	c. a promoção de ações na área de transportes urbanos que permitam e facilitem o deslocamento da pessoa portadora de deficiência, sobretudo aquela que apresenta dificuldades de locomoção, na conformidade das normas existentes relativas à acessibilidade. 
	E) Ministério do Trabalho e Emprego 

	Com esse Ministério, a parceria a ser estabelecida visará, principalmente: 
	a. a melhoria das condições de emprego, compreendendo a eliminação das discriminações no mercado de trabalho e a criação de condições que permitam a inserção da pessoa portadora de deficiências na vida socioeconômica das comunidades; 
	b. a promoção de cursos e de materiais informativos voltados à eliminação do preconceito em relação ao portador de deficiência destinados a empregadores. 
	c. o encaminhamento das pessoas portadoras de deficiência reabilitadas pelo sistema de saúde para cursos de capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho. 
	F) Ministério do Esporte e Turismo 

	A parceria objetivará em especial: 
	a. a implementação e o acompanhamento de programas esportivos e de atividades físicas destinados às pessoas portadoras de deficiência, tendo como base o conceito de qualidade de vida, e a utilização destas medidas para a manutenção dos ganhos funcionais obtidos com o programa de reabilitação; 
	b. a promoção de turismo adaptado ao portador de deficiência, como elemento de qualidade de vida e inclusão social. 
	G) Ministério da Ciência e Tecnologia 

	Buscar-se-á, com esse Ministério, o estabelecimento de parcerias que fomentem, sobretudo, o desenvolvimento de pesquisa na área da reabilitação, contemplando: 1) estudos de prevalência de incapacidades; 2) validação de novas tecnologias para diagnóstico e tratamento da pessoa portadora de deficiência; 3) gerenciamento das informações referentes ao impacto social e funcional da reabilitação; 4) capacitação, reorganização e atualização tecnológica dos Centros de Reabilitação; e 5) avaliação da eficiência e eficácia dos modelos de atenção hospitalar, centro de reabilitação ambulatorial e assistência domiciliar. 
	4.2. Responsabilidades do Gestor Federal - Ministério da Saúde 
	A) Implementar, acompanhar e avaliar a operacionalização desta Política, bem como os planos, programas e projetos dela decorrentes. 
	B) Assessorar os estados na formulação e na implementação de suas respectivas políticas, consoante às diretrizes aqui fixadas. 
	C) Criar mecanismos que vinculem a transferência de recursos às instâncias estadual e municipal, ao desenvolvimento de um modelo adequado de atenção à saúde e de reabilitação da pessoa portadora de deficiência. 
	D) Promover a capacitação de recursos humanos necessários à implementação desta política. 
	E) Apoiar a estruturação de centros de referência em reabilitação, preferencialmente localizados em instituições de ensino superior, envolvidas na formação contínua de recursos humanos específicos para a atenção à pessoa portadora de deficiência. 
	F) Realizar e apoiar estudos e pesquisas de caráter epidemiológico, visando ampliar o conhecimento sobre a população portadora de deficiência e subsidiar o planejamento de ações decorrentes desta Política. 
	G) Promover a disseminação de informações relativas à saúde da pessoa portadora de deficiência, bem como de experiências exitosas em reabilitação. 
	H) Promover processo educativo voltado à eliminação do preconceito em relação ao portador de deficiência. 
	I) Promover o fornecimento de medicamentos, órteses e próteses necessários à recuperação e à reabilitação da pessoa portadora de deficiência. 
	J) Promover mecanismos que possibilitem a participação da pessoa portadora de deficiência nas diversas instancias do SUS, bem como o exercício do seu próprio papel no tocante à avaliação dos serviços prestados nas unidades de saúde. 
	K) Promover a criação, na rede de serviços do SUS, de unidades de cuidados diurnos em centros de reabilitação-dia, de atendimento domiciliar, bem como de outros serviços suplementares para a pessoa portadora de deficiência. 
	L) Promover o desenvolvimento de ações de reabilitação utilizando os recursos comunitários, na conformidade do modelo preconizado pelas estratégias de saúde da família e de agentes comunitários. 
	M) Promover o cumprimento das normas e padrões de atenção das pessoas portadoras de deficiência nos estabelecimentos de saúde e nas instituições que prestam atendimento a estas pessoas. 
	N) Promover a adoção de práticas, estilos e hábitos de vida saudáveis por parte da população em geral, mediante a mobilização de diferentes segmentos da sociedade e por intermédio de campanhas publicitárias e de processos de educação permanente, visando a prevenção de deficiências. 
	O) Promover a adoção de práticas, estilos e hábitos de vida saudáveis por parte da população portadora de deficiência, mediante a mobilização de diferentes segmentos da sociedade e por intermédio de campanhas publicitárias e de processos de educação permanente, visando prevenir agravos de deficiências já instaladas. 
	P) Prestar cooperação técnica aos estados e municípios na implementação das ações decorrentes desta Política. 
	Q) Organizar e manter sistema de informação e análise relacionadas à situação de saúde e das ações dirigidas à pessoa portadora de deficiência. 
	4.3 Responsabilidades do Gestor Estadual - Secretaria Estadual de Saúde 
	A) Elaborar, coordenar e executar a política estadual das pessoas portadora de deficiência, consoante a esta Política Nacional. 
	B) Promover a elaboração e ou adequação dos planos, programas, projetos e atividades decorrentes desta política. 
	C) Promover processo de articulação entre os diferentes setores no Estado, com vistas a implementação das Políticas Nacional e Estadual de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência. 
	D) Promover a capacitação de recursos humanos necessários à consecução das Políticas Nacional e Estadual. 
	E) Promover o acesso do portador de deficiência aos medicamentos, órteses e próteses e outros insumos necessários a sua recuperação e reabilitação. 
	F) Prestar cooperação técnica aos municípios na implementação das ações decorrentes desta Política. 
	G) Viabilizar a participação da pessoa portadora de deficiência nas diversas instâncias do SUS. 
	H) Promover a criação, na rede de serviços do SUS, de unidades de cuidados diurnos - centros-dia -, de atendimento domiciliar e de outros serviços complementares para o atendimento da pessoa portadora de deficiência. 
	I) Promover o desenvolvimento de ações de reabilitação, utilizando os recursos comunitários, conforme o modelo preconizado pelas estratégias de saúde da família e de agentes comunitários. 
	J) Promover a adoção de práticas, estilos e hábitos de vida saudáveis, por parte população em geral, mediante a mobilização de diferentes segmentos da sociedade e por intermédio de campanhas publicitárias e de processos de educação permanentes, visando prevenir deficiências. 
	K) Promover a adoção de práticas, estilos e hábitos de vida saudáveis por parte da população portadora de deficiência, mediante a mobilização de diferentes segmentos da sociedade e por intermédio de campanhas publicitárias e de processos de educação permanentes, visando prevenir agravos de deficiências já instaladas. 
	L) Organizar e manter sistemas de informação e análise relacionadas à situação de saúde e das ações dirigidas à pessoa portadora de deficiência. 
	M) Promover o cumprimento das normas e padrões de atenção aos portadores de deficiência nos serviços de saúde e nas instituições que cuidam destas pessoas. 
	N) Promover a organização de rede de atenção à saúde das pessoas portadoras de deficiência na conformidade das diretrizes aqui estabelecidas. 
	4.4. Responsabilidades do Gestor Municipal - Secretaria Municipal de Saúde ou organismo correspondente 
	A) Coordenar e executar as ações decorrentes das Políticas Nacional e Estadual de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência, definindo componentes específicos que devem ser implementados no seu âmbito respectivo. 
	B) Promover as medidas necessárias visando à integração da programação municipal à do Estado. 
	C) Promover o treinamento e a capacitação de recursos humanos necessários à operacionalização das ações e atividades específicas na área de saúde da pessoa portadora de deficiência. 
	D) Promover o acesso a medicamentos, órteses e próteses necessários à recuperação e reabilitação da pessoa portadora de deficiência. 
	E) Estimular e viabilizar a participação da pessoa portadora de deficiência nas instâncias do SUS. 
	F) Promover a criação, na rede de serviço do SUS, de unidades de cuidados diurnos - centros-dia -, de atendimento domiciliar e de outros serviços alternativos para a pessoa portadora de deficiência. 
	G) Viabilizar o desenvolvimento de ações de reabilitação, utilizando os recursos comunitários, conforme o modelo preconizado pelas estratégias de saúde da família e de agentes comunitários. 
	H) Organizar e coordenar a rede de atenção à saúde das pessoas portadoras de deficiência na conformidade das diretrizes aqui estabelecidas. 
	I) Promover a adoção de práticas, estilos e hábitos de vida saudáveis por parte da população em geral, visando a prevenção de deficiências. 
	J) Promover a adoção de práticas, estilos e hábitos de vida saudáveis por da população portadora de deficiência visando prevenir agravos de deficiências já instaladas. 
	L) Organizar e manter sistemas de informação e análise relacionados à situação de saúde e das ações dirigidas à pessoa portadora de deficiência. 
	M) Realizar a articulação com outros setores existentes no âmbito municipal, visando a promoção da qualidade de vida da pessoa portadora de deficiência. 
	N) Apoiar a formação de entidades voltadas para a promoção da vida independente, de forma integrada com outras instituições que prestam atendimento às pessoas portadoras de deficiência. 
	5. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
	A implementação desta Política Nacional está pautada em processo de acompanhamento e avaliação permanente que permita o seu contínuo aperfeiçoamento, a partir das necessidades que venham a ser indicadas na sua prática. 
	Para o desenvolvimento do processo, serão definidos indicadores e parâmetros específicos os quais, aliados aos dados e informações geradas pela avaliação dos planos, programas, projetos e atividades que operacionalizarão esta Política, possibilitarão conhecer o grau de alcance do seu propósito, bem como o impacto sobre a qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência. 
	Entre os indicadores que poderão ser utilizados nesse processo, figuram, por exemplo: índices de cobertura assistencial; taxa de capacitação de recursos humanos; distribuição de medicamentos, órteses e próteses; taxa de implementação de novos leitos de reabilitação; comparações de informações gerenciais; taxas de morbidade; censos demográficos; pesquisa por amostragem domiciliar. 
	Ao lado disso, no processo de acompanhamento e avaliação referido, deverão ser estabelecidos mecanismos que favoreçam também verificar em que medida a presente Política tem contribuído para o cumprimento dos princípios e diretrizes de funcionamento do SUS, explicitados na Lei N.º 8.080/90, sobretudo no seu Capítulo II, Art. 7º. Entre esses, destacam-se: 
	- a “integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do Sistema” (inciso II); 
	- a “preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral” (inciso III); 
	- “a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie” (inciso IV); 
	- o “direito à informação, às pessoas assistidas, sobre a sua saúde” (inciso V); 
	- a “divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário” (inciso VI); e 
	- a “a capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis da assistência” (inciso XII). 
	6. TERMINOLOGIA 
	Abordagem multiprofissional e interdisciplinar - assistência prestada por equipe constituída por profissionais de especialidades diferentes, que desenvolve processo terapêutico centrado em objetivos hierarquizados, de acordo com as incapacidades apresentadas pelo paciente. 
	Acidentes vásculo-encefálico - alteração na vascularização do cérebro que pode ser isquêmico ou hemorrágico. 
	Ações básicas de reabilitação - ações que visam minimizar as limitações e desenvolver habilidades, ou incrementá-las, compreendendo avaliações, orientações e demais intervenções terapêuticas necessárias, tais como: prevenção de deformidades, estimulação para portadores de distúrbios da comunicação, prescrição e fornecimento de próteses etc. 
	Ações complexas de reabilitação - ações que se utilizam-se de tecnologia apropriada com o objetivo de conseguir maior independência funcional do portador de deficiência. 
	Aconselhamento genético - orientação fornecida após a realização de exames genéticos prévios que possibilitam verificar a probabilidade de se ter filhos com problemas genéticos. 
	Alterações da fala e linguagem - constituem-se em perda ou anormalidade de caráter permanente, apesar de parcialmente recuperáveis com a terapia, que geram incapacidades para o desempenho de atividades dentro do padrão considerado normal para o ser humano. 
	Anemia falciforme - defeito na hemácia, que se torna disforme quando há baixa de oxigenação no sangue, sendo destruída. 
	Anóxia perinatal - falta de oxigênio no parto, que pode provocar uma lesão no cérebro. 
	(240) Assistência ou atendimento em reabilitação - terapia realizada para reabilitar os pacientes no desenvolvimento de sua capacidade funcional dentro de suas limitações. 
	Atendimento hospitalar em reabilitação - terapias realizadas em nível hospitalar visando reabilitar os pacientes no desenvolvimento de sua capacidade funcional dentro de suas limitações. 
	Avaliação funcional - avaliar a capacidade de o indivíduo em manter as habilidades motoras, mentais e sensoriais para uma vida independente e autônoma. 
	Bolsa de ostomia - bolsa coletora de secreções intestinais. 
	Capacidade adaptativa - capacidade de se adequar a uma nova situação. 
	Capacidade funcional - capacidade de o indivíduo manter as habilidades físicas e mentais necessárias para uma vida independente e autônoma; avaliação do grau de capacidade funcional é feita mediante o uso de instrumentos multidimensionais. 
	Cardiopatias - qualquer processo ou doença do coração. 
	Centros de Referência em Reabilitação - serviços do setor saúde nos quais são realizadas a reabilitação em nível terciário, pesquisas e capacitação de recursos humanos. 
	Condições funcionais - situação encontrada após a avaliação funcional. 
	Condutas típicas - "manifestações de comportamento típicos de portadores de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos que ocasionam atrasos no desenvolvimento e prejuízo no relacionamento social, em grau que requeira atendimento especializado" (MEC, 1994). 
	Deficiência auditiva - perda total ou parcial da capacidade de ouvir. 
	Deficiência mental - caracteriza-se por registrar um funcionamento intelectual geral significativamente abaixo da média, com limitações associadas a duas ou mais áreas da conduta adaptativa ou da capacidade do indivíduo em responder adequadamente às demandas da sociedade. (Associação Americana de Deficiência Mental - AAMD).) 
	Deficiência motora - refere-se ao comprometimento do aparelho locomotor, que compreende o sistema ósteo-articular, o sistema muscular e o sistema nervoso. As doenças ou lesões que afetam quaisquer desses sistemas, isoladamente ou em conjunto, podem produzir quadros de limitações físicas de grau e gravidade variáveis, segundo os segmentos corporais afetados e o tipo de lesão ocorrida. 
	Deficiência visual - engloba tanto a cegueira quanto a baixa visão. 
	Deficit neurológico - comprometimento ou perda da função causada por lesões no sistema nervoso. 
	Diagnóstico etiológico - determina a causa das doenças, quer diretas, quer predisponentes, e do seu mecanismo de ação. 
	Diagnóstico sindrômico - determina o grupo de sintomas e sinais que, considerados em conjunto, caracterizam uma moléstia ou lesão. 
	Diagnóstico funcional - determina a ação normal ou especial de um órgão e grau de comprometimento. 
	Equipe básica de reabilitação - equipe cuja composição é interdisciplinar - médico e enfermeiro - com a presença ou não de equipe auxiliar treinada. 
	Erros inatos do metabolismo - doença na qual o organismo não consegue eliminar determinadas substâncias que produz e que lhe causam doenças. 
	Exame de cariótipo - exame genético mediante o qual são descobertas as anomalias. 
	Fatores perinatais - ocorrências identificadas no período que vai desde a vigésima semana ou mais de gestação e termina após o vigésimo oitavo dia do nascimento. 
	Fatores pós-natais - ocorrências identificadas após o nascimento. 
	Fenilcetonúria - doença metabólica hereditária, na qual existe uma deficiência de fenilalanina-hidroxilase que, quando não tratada, acarreta retardamento mental (Dicionário Médico - Blakiston) 
	Genética clínica - é ramo da medicina que trata dos fenômenos da hereditariedade. 
	Habilitação - processo de desenvolvimento de habilidades. 
	Hemiplégicos - pessoas portadoras de paralisia de um dos lados do corpo. 
	Hemofilia - transtorno de coagulação, caracterizado por transmissão recessiva ligada ao sexo, produzindo uma coagulação anormal ou deficiente do plasma. 
	Hemoglobinopatias - doenças relacionadas com as alterações na hemoglobina ou alteração dos glóbulos vermelhos do sangue 
	Hipertireoidismo congênito - estado funcional resultante de insuficiência de hormônios tireoidianos de origem congênita. 
	Hipoxemia - diminuição do teor de oxigênio no sangue. 
	Índice de Apgar - avaliação quantitativa das condições do recém-nascido com um a cinco minutos de vida, obtida pela atribuição de pontos à qualidade da freqüência cardíaca ao esforço respiratório, à cor, ao tônus muscular e a reação ao estímulo; somando esses pontos, o máximo do melhor índice será de dez. 
	Inteligência conceitual - refere-se às capacidades fundamentais da inteligência, envolvendo suas dimensões abstratas. 
	Inteligência prática - refere-se à habilidade de se manter e de se sustentar como pessoa independente nas atividades da vida diária. Inclui capacidades como habilidades sensório-motoras, de autocuidado e segurança, de desempenho na comunidade e na vida acadêmica, de trabalho e de lazer, autonomia. 
	Inteligência social - refere-se à habilidade para compreender as expectativas sociais e o comportamento de outras pessoas, bem como ao comportamento adequado em situações sociais. 
	Internação em reabilitação - internação realizada pós-trauma visando ações de reabilitação intensas e freqüentes. 
	Internamento (ou internação) no domicílio - assistência médica e paramédica prestada no domicílio. 
	Lesão - alteração estrutural ou funcional devida a uma doença. Comumente esse termo é utilizado em relação às alterações morfológicas. 
	Lesão medular - alteração da estrutura funcional da medula. 
	Lesão traumática - alteração produzida por um agente mecânico ou físico 
	Lesões nervosas - alterações no sistema nervoso. 
	Lesões neuromusculares - alteração estrutural ou funcional dos nervos e músculos. 
	Lesões osteoarticulares - alteração estrutural ou funcional nos ossos e articulações. 
	Manutenção de ganhos funcionais - treinamento contínuo objetivando a preservação das aquisições motoras, mentais ou sensoriais já adquiridas. 
	Nefropatias - doenças que acometem o sistema renal. 
	Núcleo (ou centro) de atendimento em reabilitação - local onde é realizado um conjunto de terapias e outras ações destinado a possibilitar às pessoas portadoras de deficiência o alcance de sua autonomia funcional. 
	Orientação prognóstica - aconselhamento na predição da provável evolução e do desfecho de uma doença, lesão ou anomalia. 
	Órtese - aparelhagem destinada a suprir ou corrigir a alteração morfológica de um órgão, de um membro ou de um segmento de um membro, ou a deficiência de uma função. 
	Ostomias - são órgãos ou parte interna do organismo que não se comunica com o meio externo e que por alguma anormalidade passa a se comunicar. 
	Osteoporose - desossificação, com decréscimo absoluto de tecido ósseo, acompanhada de fraqueza estrutural. 
	Ototoxicose - substâncias tóxicas que afetam a audição. 
	Paralisia cerebral - qualquer comprometimento de funções neurológicas devido a lesões cerebrais congênitas (anomalia do desenvolvimento durante o primeiro trimestre da gravidez) ou adquirida (ocasionadas por um parto difícil ou por traumatismo acidental durante os primeiros meses de vida). 
	Paraplégicos - paralisia dos membros inferiores. 
	Perda auditiva neurossensorial - um tipo de surdez. 
	Perturbações psiquiátricas - doenças ou transtornos mentais e emotivos. 
	Prevenção secundária - consiste no tratamento da doença já instalada, visando evitar o aparecimento de deficiências ou incapacidades. 
	Processo reabilitativo - ver reabilitação 
	Prótese - aparelho ou dispositivo destinado a substituir um órgão, um membro ou parte do membro destruído ou gravemente acometido. 
	Reabilitação - segundo o Programa de Ação Mundial para Pessoas com Deficiência da ONU, “é um processo de duração limitada e com objetivo definido, com vista a permitir que uma pessoa com deficiência alcance o nível físico, mental e/ou social funcional ótimo, proporcionando-lhe assim os meios de modificar a sua própria vida. Pode compreender medidas com vista a compensar a perda de uma função ou uma limitação funcional (por exemplo ajudas técnicas) e outras medidas para facilitar ajustes ou reajustes sociais”. 
	Retinopatia diabética - doença da retina causada pela diabetes . 
	Rubéola - doença contagiosa benigna e aguda, causada por vírus, das crianças e dos adultos jovens, caracterizada por febre, exantema pouco intenso e linfonopatia fetais, quando a infecção materna ocorre no início da gravidez. 
	Serviços de apoio à vida cotidiana - ações desenvolvidas por pessoal treinado visando auxiliar as pessoas com deficiência nas atividades de vida diária e de vida prática. 
	Tecnologia assistiva - conjunto de medidas adaptativas ou equipamentos que visam a facilitar a independência funcional das pessoas com deficiência. 
	Transtornos congênitos - alterações decorrentes de fatores hereditários. 
	Transtornos orgânicos - alterações que interferem no funcionamento do organismo. 
	Transtornos perinatais - alterações que ocorrem durante o nascimento. 
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	23. PORTARIA N° 264, DE 5 DE JUNHO DE 2002, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (DOU 07.06.2002, Seção 1, p. 95). 
	O Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87, parágrafo único, I, da Constituição Federal, e o art. 913 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
	considerando a importância das Comissões de Conciliação Prévia, de que trata o Título VI-A da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei n.º 9.958, de 12 de janeiro de 2000, para a modernização das relações de trabalho no país; e 
	considerando a necessidade deste Ministério manter atualizado seu banco de informações sobre os sistemas de autocomposição de conflitos trabalhistas colocados à disposição da sociedade, resolve: 
	Art. 1º Fixar, no âmbito deste Ministério, normas para o acompanhamento e levantamento de dados relacionados ao funcionamento das Comissões de Conciliação Prévia, bem como para a fiscalização do trabalho quanto ao FGTS e contribuições sociais em decorrência da conciliação. 
	Art. 2º As Delegacias Regionais do Trabalho, ao recepcionar para depósito os acordos e convenções coletivas de trabalho que versem sobre Comissão de Conciliação Prévia, apresentarão à Secretaria de Relações do Trabalho - SRT/MTE, dentre outros dados julgados necessários pela referida Secretaria, as seguintes informações: 
	I - modalidade de Comissão de Conciliação Prévia adotada; 
	II - forma de custeio para o funcionamento da Comissão de Conciliação Prévia; 
	III - definição das categorias abrangidas pela Comissão de Conciliação Prévia. 
	Art. 3º A Secretaria de Relações do Trabalho - SRT/MTE efetuará o tratamento das informações com vistas à produção de dados estatísticos, levantamentos e identificação de irregularidades, especialmente nos seguintes aspectos: I - descumprimento do prazo para pagamento das verbas rescisórias previsto no art. 477, §6º, da CLT; 
	II - atuação da Comissão de Conciliação Prévia fora do âmbito de sua competência, que deve ser restrita aos limites de sua representação sindical e da empresa. 
	III - prestação de assistência na rescisão do contrato de trabalho, na forma do § 1º do art. 477 da CLT, em Comissão de Conciliação Prévia. 
	Parágrafo único. A SRT/MTE instituirá formulário padrão, de atualização obrigatória a cada trinta dias, para a coleta dos dados históricos. 
	Art. 4º A fiscalização do trabalho, em todas as Unidades da Federação, verificará, quando da ação fiscal nas empresas, os termos de conciliação firmados, com vistas a identificar o fiel cumprimento das obrigações legais referentes aos recolhimentos do FGTS e às contribuições sociais, em especial as previstas na Lei Complementar n.º 110, de 2001, e à observância do prazo para pagamento das verbas rescisórias de que trata o § 6º do art. 477 da CLT. 
	Art. 5º A cobrança indevida de taxa decorrente de conciliação realizada, bem como qualquer percentual sobre o resultado da conciliação e toda prática que demonstre a exorbitância ou irregularidade na atuação das Comissões de Conciliação Prévia serão informadas pela fiscalização do trabalho, em relatório circunstanciado, ao Ministério Público do Trabalho. 
	Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
	PAULO JOBIM FILHO 
	 
	24. PORTARIA Nº 265, DE 6 DE JUNHO DE 2002, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (DOU 07.06.2002, Seção 1, p. 95). Estabelece normas para a atuação dos Grupos Especiais de Fiscalização Móvel - GEFM e dá outras providências. 
	O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso I do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e de acordo com o disposto no inciso I do art. 14 do Decreto n.º 3.129, de 9 de agosto de 1999 e no § 1º do art. 3º, do Regulamento da Inspeção do Trabalho, aprovado pelo Decreto nº 55.841, de 15 de março de 1965, resolve: 
	Art. 1º Os Grupos Especiais de Fiscalização Móvel - GEFM, compostos por Auditores Fiscais do Trabalho, têm por finalidade o combate ao trabalho escravo, forçado e infantil e têm atuação em todo o território nacional. 
	Art. 2º A atuação dos GEFM poderá ser desenvolvida em conjunto com representantes do Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado - GERTRAF, criado pelo Decreto nº 1.538, de 27 de junho de 1995, e por membros do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho e do Departamento de Polícia Federal. 
	Art. 3º As ações dos GEFM serão planejadas e coordenadas por: 
	I - uma Coordenação Nacional, exercida pelo Secretário de Inspeção do Trabalho; e 
	II - seis Coordenações Operacionais. 
	Parágrafo Único. Quando necessário garantir a proteção das fontes de informação, a segurança dos integrantes e a sua eficácia, a ação fiscal revestir-se-á de caráter sigiloso. 
	Art. 4º Compete ao Coordenador Nacional: 
	I - em relação às Coordenações Operacionais: 
	a) coordenar e supervisionar suas atividades; 
	b) fornecer recursos orçamentários, estrutura e apoio técnico; 
	c) promover reuniões periódicas. 
	II- gerenciar, definir ações e divulgar resultados das atividades desenvolvidas: 
	III- planejar ações articuladas com outras entidades; 
	IV- designar os Coordenadores Operacionais, os Subcoordenadores e demais integrantes do GEFM. 
	V- requisitar, a qualquer momento, os veículos dos órgãos regionais para realização de fiscalização móvel, especialmente aqueles adquiridos para esta finalidade. 
	Art. 5º Compete às Coordenações Operacionais: 
	I- planejar e realizar ações, facultada a articulação com outras entidades; 
	II- estruturar e apoiar tecnicamente as equipes de trabalho; 
	III- elaborar diagnóstico de sua respectiva região sobre questões relativas às formas degradantes de trabalho, encaminhando relatório à Coordenação Nacional, no prazo por ela fixado; 
	IV- gerenciar, definir ações e divulgar resultados das atividades desenvolvidas, no âmbito de sua competência; V- indicar à Coordenação Nacional, para convocação, Auditores-Fiscais do Trabalho para a execução das ações específicas; 
	VI- solicitar recursos à Coordenação Nacional para a execução das ações necessárias; 
	VII- promover reuniões periódicas com as equipes e outras entidades; 
	VIII- elaborar relatório de cada ação fiscal móvel e enviar à Coordenação Nacional; 
	IX- acompanhar a tramitação dos processos de multas originárias da fiscalização móvel; 
	Art. 6º Compete aos GEFM: 
	I- participar do planejamento, da execução das ações fiscais e das reuniões regionais de avaliação; 
	II- atender à convocação da Coordenação Operacional; 
	III- exercer a mediação para solução dos conflitos coletivos decorrentes de cada operação; e 
	IV- elaborar relatório conjunto sob orientação do Coordenador ou do Subcoordenador Operacional; 
	Art. 7º A Autoridade Regional, da localidade onde estiver ocorrendo a ação fiscal móvel, dispensará ao GEFM o apoio necessário ao desenvolvimento de suas tarefas externas e internas. 
	Art. 8º Os coordenadores dos GEFM encaminharão ao Coordenador Nacional relatório circunstanciado, acompanhado de cópias dos autos de infração e notificações de débito lavrados, de fotografias e respectivos negativos, filmes e outros documentos resultantes da ação, no prazo máximo de sete dias úteis contados da conclusão das ações. 
	Parágrafo único. Quando houver indício de crime, o Secretário de Inspeção do Trabalho enviará cópia do relatório mencionado neste artigo aos seguintes órgãos: 
	I - Ministério Público Federal; 
	II - Ministério Público do Trabalho; 
	III- Departamento de Polícia Federal; 
	IV- Delegacia Regional do Trabalho com circunscrição no Estado onde foi realizada a ação fiscal; e 
	V- Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, de acordo com o previsto na Portaria nº 101, de 12 de janeiro de 1996. 
	Art. 9º Considera-se em regime de atividade especial, com obrigatoriedade de preenchimento do Relatório Especial - RE que deverá ser encaminhado à SIT: 
	I- o Coordenador Operacional, permanentemente; 
	II- o Subcoordenador Operacional, no período em que participar das ações do GEFM, substituir ou cumprir tarefas solicitadas pelo Coordenador; 
	III- os demais integrantes do GEFM, no período necessário à ação do GEFM e às atividades complementares. 
	Parágrafo único. No período de atividade especial, o Auditor-Fiscal do Trabalho ficará diretamente subordinado ao Coordenador Nacional. 
	Art. 10. Os processos decorrentes de autos de infração e de notificação de débito lavrados em ação fiscal móvel terão prioridade na tramitação. 
	Art. 11. O Secretário de Inspeção do Trabalho expedirá as instruções necessárias ao cumprimento desta Portaria. 
	Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
	Art. 13. Revogam-se a Portaria nº 549, 550, ambas de 14 de junho de 1995, e a Portaria nº 369, de 29 de março de 1996. 
	PAULO JOBIM FILHO 
	 
	25. PORTARIA Nº 266, DE 6 DE JUNHO DE 2002, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (DOU 07.06.2002, Seção 1, p. 95). Disponibiliza sistema aplicativo de dados para auxiliar o processo de assistência do sindicato ao empregado na rescisão do contrato de trabalho, e dá outras providências. 
	O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 913 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, tendo em vista o disposto no § 1º do art. 477 da CLT, estabelecendo que o pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão do contrato de trabalho, firmado por empregado com mais de um ano de serviço, só serão válidos quando feitos com a assistência do respectivo sindicato ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho e Emprego, resolve: 
	Art. 1º Disponibilizar para a utilização dos Sindicatos de Trabalhadores, a partir de 1º de julho do corrente ano, sistema aplicativo desenvolvido pelo Ministério do Trabalho e Emprego para subsidiar o processo de assistência na rescisão do contrato de trabalho, firmado por empregado com mais de um ano de serviço, a que se refere o § 1º do art. 477 da CLT. 
	Parágrafo único. O sistema denominado "homolognet" poderá ser obtido mediante solicitação dirigida ao Delegado Regional do Trabalho. 
	Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
	PAULO JOBIM FILHO 
	 
	26. PORTARIA Nº 2.197, DE 7 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 11.06.2002, 1º Caderno, p. 32). 
	A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO,  no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 654, § 5º, letra "a", da CLT, com redação dada pela Lei nº 6.090/74, Resolve, REMOVER, a pedido, a partir de 07.6.2002, a Dra. LUCIANE CARDOSO, Juíza Titular da Vara do Trabalho de ALEGRETE,  para a 1ª Vara do Trabalho de CAXIAS DO SUL, que se encontra vaga em virtude da remoção, a pedido, da  Dra. SONIA MARIA FRAGA DA SILVA, conforme Portaria nº 1347/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
	 
	27. PORTARIA Nº 2.198, DE 7 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 11.06.2002, 1º Caderno, p. 32). 
	A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO,  no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 654, § 5º, letra "a", da CLT, com redação dada pela Lei nº 6.090/74, Resolve, REMOVER, a pedido, a partir de 07.6.2002, a Dra. CERES BATISTA DA ROSA PAIVA, Juíza Titular da Vara do Trabalho de URUGUAIANA,  para a  Vara do Trabalho de VACARIA, que se encontra vaga em virtude da remoção, a pedido, do  Dr. ROSIUL DE FREITAS AZAMBUJA, conforme Portaria nº 1347/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
	 
	28. PORTARIA Nº 2.285, DE 10 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 12.06.2002, 1º Caderno, p. 44). 
	A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO,  no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 654, § 5º, letra "a", da CLT, com redação dada pela Lei nº 6.090/74, Resolve, REMOVER, a pedido, a partir de 10.6.2002, a Dra. MARIA SILVANA ROTTA TEDESCO, Juíza Titular da Vara do Trabalho de SÃO BORJA,  para a Vara do Trabalho de ERECHIM, que se encontra vaga em virtude da remoção, a pedido, do  Dr. JOSÉ LUIZ DIBE VESCOVI, conforme Portaria nº 1942/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
	 
	29. PORTARIA Nº 2.315, DE 12 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 14.06.2002, 1º Caderno, p. 39). 
	A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO,  no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 654, § 5º, letra "a", da CLT, com redação dada pela Lei nº 6.090/74, Resolve, REMOVER, a pedido, a partir de 12.6.2002, o Dr. CLÁUDIO ROBERTO OST, Juiz Titular da Vara do Trabalho de SANTO ÂNGELO,  para a Vara do Trabalho de SANTA ROSA, que se encontra vaga em virtude da remoção, a pedido, do  Dr. CARLOS HENRIQUE SELBACH, conforme Portaria nº 1989/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
	 
	30. PORTARIA Nº 2.335, DE 13 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 14.06.2002, 1º Caderno, p. 38). 
	A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições, com fundamento no inciso XXXV do artigo 39 do Regimento Interno e 
	considerando que o Tribunal Superior do Trabalho, no ATO nº 203, de 29 de maio de 2002, disciplinou o horário de funcionamento dos serviços daquele Tribunal em horário especial nos dias dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol durante a primeira fase da Copa do Mundo de 2002; 
	considerando os horários estabelecidos para os jogos da Seleção Brasileira de Futebol nas demais fases da Copa do Mundo de 2002, em caso de classificação;  
	considerando a necessidade de disciplinar o horário de funcionamento das unidades administrativas e judiciárias no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região,  
	RESOLVE: 
	Art. 1º Fixar, no dia 17 de junho de 2002, o horário de funcionamento interno e externo das unidades administrativas e judiciárias no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região das 12h às 19h, valendo o mesmo horário especial para os dias 21 e 26 de junho de 2002, na hipótese de classificação.  
	Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
	ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA 
	Presidente 
	 
	31. PORTARIA Nº 610, DE 14 DE JUNHO DE 2002, DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (DOU 18.06.2002, Seção 1, p. 25). 
	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 a Emenda Constitucional nº 37, de 12 de junho de 2002, resolve: 
	Art. 1º Tornar sem efeito o Anexo III da Portaria MPAS nº 525, de 29 de maio de 2002. 
	Art. 2º Republicar o Anexo II da Portaria MPAS nº 525, de 29 de maio de 2002. 
	Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
	JOSÉ CECHIN 
	Anexo II da Portaria MPAS nº 525, de 29 de maio de 2002 
	TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO, A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2002 
	SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO 
	(R$)
	ALÍQUOTA PARA FINS DE 
	RECOLHIMENTO AO INSS 
	(%)
	até 468,47
	7,65
	de 468,48 até 600,00
	8,65
	de 600,01 até 780,78
	9,00
	de 780,79 até 1.561,56
	11,00
	 
	32. PORTARIA Nº 12, DE 18 DE JUNHO DE 2002, DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO. Institui o protocolo informatizado na Secretaria da Corregedoria, abolindo o livro protocolo manuscrito. 
	O JUIZ-CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
	CONSIDERANDO a necessidade de agilizar o serviço de protocolo da Secretaria da Corregedoria, dado o expressivo volume de documentos recebidos diariamente; 
	CONSIDERANDO a presteza e a segurança que o sistema informatizado possibilita na busca de informações; 
	RESOLVE: 
	Art. 1º. Instituir, a partir de 1º de julho de 2002, no âmbito da Secretaria da Corregedoria, o protocolo informatizado, abolindo o livro protocolo manuscrito. 
	Art. 2º. Os livros até então existentes serão mantidos em arquivo para eventual consulta e os novos registros formarão livro de folhas soltas, contendo o movimento diário. 
	Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
	Porto Alegre, 18 de junho de 2002. 
	MARIO CHAVES, 
	Corregedor Regional. 
	 
	33. PORTARIA Nº 505, DE 19 DE JUNHO DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (DOU 24.06.2002, Seção 1, pp. 8-9). 
	O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e o art. 2º do Decreto nº 4.250, de 27 de maio de 2002, considerando a necessidade de orientar a atuação dos órgãos da Advocacia-Geral da União e dos órgãos jurídicos a ela vinculados, nas causas de competência dos Juizados Especiais Federais, de que trata a Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, resolve: 
	Art. 1º Os órgãos jurídicos das entidades previstas no art. 6º, II, da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, poderão transigir, deixar de recorrer, desistir de recursos interpostos ou concordar com a desistência do pedido, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, nos termos desta Portaria. 
	Art. 2º Poderão praticar os atos previstos no art. 1º, os membros das carreiras jurídicas da União, das autarquias e das fundações públicas. 
	Art. 3º A transação ou a não interposição ou desistência de recurso poderá ocorrer quando: 
	I - inexistir qualquer controvérsia quanto ao direito aplicado; 
	II - houver reconhecimento de erro administrativo por autoridade competente. 
	§ 1º Os valores envolvidos nas conciliações e transações não poderão exceder ao teto previsto no art. 3º da Lei nº 10.259/2001. 
	§ 2º Inclui-se no referido teto a soma de 12 (doze) parcelas vincendas, quando for o caso. 
	§ 3º Não será objeto de acordo: 
	I - as hipóteses em que se discute penalidade aplicada ao servidor; 
	II - os casos de dano moral, salvo se o agente causador do dano for entidade credenciada ou delegada de órgão de Administração Pública Federal e assuma, em juízo, a responsabilidade pelo pagamento acordado; 
	III - o litígio que estiver fundado exclusivamente em matéria de direito e não houver a esse respeito súmula administrativa, parecer aprovado na forma do art. 40 da Lei Complementar 73/93 ou orientação interna adotada pelo Advogado-Geral da União; 
	IV - na ausência de prévio requerimento administrativo objetivando a concessão de benefícios previdenciários. 
	§ 4º Os acordos conterão obrigatoriamente cláusula de renúncia a eventuais direitos decorrentes do mesmo fato ou fundamento jurídico que deu origem à ação judicial. 
	Art. 4º Os representantes judiciais da União, autarquias e fundações públicas federais, deverão em 03 (três) dias, a contar da citação recebida, solicitar aos órgãos da administração pública federal informações e documentos necessários ao deslinde da causa fixando o prazo máximo de 10 (dez) dias para resposta. 
	§ 1º A resposta deverá vir acompanhada dos documentos necessários à instrução da causa, inclusive planilha de cálculos que identifique o valor da pretensão do autor da ação. 
	§ 2º Nos processos em que a União figure como ré, tais solicitações deverão ser encaminhadas às Consultorias Jurídicas dos Ministérios a que se referirem as causas. 
	§ 3º As informações previstas no caput poderão, sempre que possível, ser solicitadas e respondidas por meio eletrônico. 
	Art. 5º Os acordos firmados pelos órgãos jurídicos da União, autarquias e fundações públicas deverão ser remetidos à Secretaria-Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União. 
	Parágrafo Único. A Secretaria-Geral de Contencioso sistematizará e divulgará mensalmente as informações recebidas. 
	Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
	GILMAR FERREIRA MENDES 
	 
	34. PORTARIA Nº 013, DE 21 DE JUNHO DE 2002, DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 24.06.2002, 1º Caderno, pp. 47-8). Uniformiza os procedimentos nas Unidades Judiciárias da Região por ocasião do retorno às atividades dos servidores da Justiça do Trabalho em greve. 
	O JUIZ VICE-CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no exercício da Corregedoria e no uso de suas atribuições legais e regimentais, e 
	CONSIDERANDO o retorno às atividades dos servidores da Justiça do Trabalho em greve; 
	CONSIDERANDO que a greve afetou, total ou parcialmente, os serviços judiciários em algumas unidades do primeiro grau desta Região, e em lapsos temporais diversos; 
	CONSIDERANDO o regramento editado por juízos de primeiro grau, a seu prudente critério, mediante portaria, nas respectivas áreas de jurisdição, a respeito dos prazos processuais em curso durante a greve, no tocante à suspensão ou interrupção; 
	CONSIDERANDO a conveniência de uniformizar os procedimentos no retorno à normalidade, em atenção à segurança jurídica e aos direitos dos jurisdicionados; 
	CONSIDERANDO, ainda, a conveniência de divulgar amplamente à comunidade dos operadores jurídicos a disciplina dada aos prazos pelos juízos, nas Varas em que se fez necessária, pelos atos normativos editados e arquivados nesta Corregedoria Regional,  
	RESOLVE: 
	Art. 1º Determinar que, nas unidades judiciárias em que interrompidos ou suspensos os prazos processuais, por ato normativo do juízo respectivo, sua devolução - na hipótese de interrupção -, ou o reinício de sua fluência, pelo que sobejar - na hipótese de suspensão - , na conformidade das portarias reguladoras, se faça mediante intimação das partes, a ser efetuada pela Secretaria da Vara do Trabalho, que também certificará nos autos a ocorrência do movimento e o período abrangido, para aquele efeito, com ressalva dos processos em que já praticado o ato processual, ou em que a providência já tenha sido adotada pelo juízo. 
	Parágrafo único. O previsto no "caput", no que tange à confecção de certidão nos autos, também deverá ser observado pela Vara do Trabalho de Esteio, nos processos em que houve a prorrogação dos prazos. 
	Art. 2º Divulgar, segundo as portarias arquivadas na Corregedoria Regional, nos termos do Provimento nº 213/01, a situação nas 98 Varas do Trabalho da Região:  
	a) Varas do Trabalho em que interrompidos os prazos processuais por ato normativo do juízo respectivo: 
	2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
	7ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
	19ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
	27ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
	Vara do Trabalho de Bagé 
	1ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves 
	2ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves 
	1ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul 
	2ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul 
	3ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul 
	Vara do Trabalho de Erechim 
	Vara do Trabalho de Montenegro e Posto de Taquari 
	1ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo 
	Vara do Trabalho de Palmeira das Missões 
	Vara do Trabalho de Sant'Ana do Livramento 
	Vara do Trabalho de São Borja 
	b) Varas do Trabalho em que suspensos os prazos processuais por ato normativo do juízo respectivo: 
	1ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
	4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
	5ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
	6ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
	8ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
	9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
	10ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
	11ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
	12ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
	14ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
	15ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
	16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
	20ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
	21ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
	23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
	24ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
	25ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
	28ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
	30ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
	Vara do Trabalho de Alvorada 
	Vara do Trabalho de Cachoeira do Sul 
	3ª Vara do Trabalho de Canoas 
	Vara do Trabalho de Cruz Alta 
	Vara do Trabalho de Farroupilha 
	Vara do Trabalho de Ijuí 
	Vara do Trabalho de Lajeado 
	Vara do Trabalho de Osório e Posto de Capão da Canoa 
	1ª Vara do Trabalho de Pelotas 
	2ª Vara do Trabalho de Pelotas 
	3ª Vara do Trabalho de Pelotas 
	1ª Vara do Trabalho de Rio Grande 
	2ª Vara do Trabalho de Rio Grande 
	1ª Vara do Trabalho de Santa Maria 
	2ª Vara do Trabalho de Santa Maria 
	Vara do Trabalho de Santa Rosa 
	Vara do Trabalho de Santiago 
	Vara do Trabalho de Santo Ângelo 
	Vara do Trabalho de São Jerônimo 
	Vara do Trabalho de Vacaria e Posto de Lagoa Vermelha 
	Posto de Nova Prata 
	c) Vara do Trabalho em que prorrogados os prazos processuais por ato normativo do juízo respectivo: 
	Vara do Trabalho de Esteio: Prorroga os prazos iniciados ou findados nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2002 para o dia 20.05.2002 
	d) Varas do Trabalho em que não interrompidos nem suspensos os prazos processuais por ato normativo do juízo respectivo: 
	3ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
	13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
	17ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
	18ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
	22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
	26ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
	29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
	Vara do Trabalho de Alegrete 
	Vara do Trabalho de Arroio Grande 
	Vara do Trabalho de Cachoeirinha 
	Vara do Trabalho de Camaquã 
	1ª Vara do Trabalho de Canoas 
	2ª Vara do Trabalho de Canoas 
	Vara do Trabalho de Carazinho 
	Vara do Trabalho de Estância Velha 
	Vara do Trabalho de Frederico Westphalen 
	Vara do Trabalho de Gramado 
	Vara do Trabalho de Gravataí 
	Vara do Trabalho de Guaíba 
	2ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo 
	3ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo 
	4ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo 
	5ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo 
	1ª Vara do Trabalho de Passo Fundo 
	2ª Vara do Trabalho de Passo Fundo 
	Vara do Trabalho de Rosário do Sul 
	1ª Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul 
	2ª Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul 
	Vara do Trabalho de São Gabriel 
	1ª Vara do Trabalho de São Leopoldo 
	2ª Vara do Trabalho de São Leopoldo 
	3ª Vara do Trabalho de São Leopoldo 
	1ª Vara do Trabalho de Sapiranga 
	2ª Vara do Trabalho de Sapiranga 
	3ª Vara do Trabalho de Sapiranga 
	Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul 
	1ª Vara do Trabalho de Taquara 
	2ª Vara do Trabalho de Taquara 
	Vara do Trabalho de Três Passos 
	Vara do Trabalho de Triunfo 
	Vara do Trabalho de Uruguaiana 
	Vara do Trabalho de Viamão 
	Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
	Porto Alegre, 21 de junho de 2002. 
	PEDRO LUIZ SERAFINI 
	Juiz Vice-Corregedor Regional, 
	no exercício da Corregedoria. 
	 
	35. PORTARIAS DE 24 DE JUNHO DE 2002, DA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NO RIO GRANDE DO SUL (DOU 26.06.2002, Seção 1, p. 100). 
	Nº 31 - O Delegado Regional do Trabalho no Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a delegação de competência contida na Portaria Ministerial n.º 3.116 publicado no D.O.U. de 05.04.1989, e considerando o que consta no processo 46218.001457/2002-67 resolve: 
	Artigo 1º: Conceder autorização à empresa., Souza Cruz S. A. situada a Rodovia BR 471, Km 46,5, Capão da Cruz, em Santa Cruz do Sul, para reduzir o intervalo para repouso e alimentação para 45 minutos para o(s) empregado (s), dos setores da Área Industrial, Contabilidade e Finanças, Administração e Exportação, nos termos do parágrafo 3º (terceiro) do artigo 71 da CLT, observando-se as regras gerais a respeito estipuladas pela Portaria Ministerial 3.116. 
	Artigo 2º A presente autorização é concedida pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar de 02.04.2002 renovável por igual período, devendo o respectivo pedido de renovação ser formulado 03 (três) meses antes do término, observado o parágrafo único de artigo 4º da Portaria Ministerial n.º 3.116/89. 
	Nº 32 - O Delegado Regional do Trabalho no Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a delegação de competência contida na Portaria Ministerial n.º 3.116 publicado no D.O.U. de 05.04.1989, e considerando o que consta no processo 46218.014978/2001-01 resolve: 
	Artigo 1º: Conceder autorização à empresa., Doormann S.A. situada a Av. Tancredo Neves, 550, Distrito Industrial, em Cachoeirinha, para reduzir o intervalo para repouso e alimentação para 30 minutos para o(s) empregado (s), dos setores de Sopro, Injeção, Serigrafia, Controle Qualidade, Preparação de Máquinas, Manutenção e Ferramentaria, nos termos do parágrafo 3º (terceiro) do artigo 71 da CLT, observando-se as regras gerais a respeito estipuladas pela Portaria Ministerial 3.116. 
	Artigo 2º A presente autorização é concedida pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar de 02.04.2002 renovável por igual período, devendo o respectivo pedido de renovação ser formulado 03 (três) meses antes do término, observado o parágrafo único de artigo 4º da Portaria Ministerial n.º 3.116/89. 
	DARCI DE ÁVILA FERREIRA 
	 
	36. PORTARIA Nº 302, DE 26 DE JUNHO DE 2002, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (DOU 27.06.2002). 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 
	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 
	 
	INSTRUÇÕES NORMATIVAS 
	 
	37. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 74, DE 11 DE JUNHO DE 2002, DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (DOU 12.06.2002, Seção 1, p. 36). 
	ASSUNTO: Dispõe sobre a redução de honorários advocatícios de créditos inscritos em Dívida Ativa. 
	FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Medida Provisória nº 2.187-13, de 24/08/2001. 
	A DIRETORIA COLEGIADA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, no uso da competência que lhe confere o inciso II, artigo 11 do anexo I do Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 3.838, de 06 de junho de 2001, 
	CONSIDERANDO a necessidade de implementar medidas que incentivem e facilitem o pagamento dos créditos inscritos em Dívida Ativa; e 
	CONSIDERANDO a necessidade de uniformização dos critérios para a redução de honorários advocatícios quando do pagamento a vista do montante total ou parcial do crédito inscrito em Dívida Ativa, resolve: 
	Artigo 1º - Para pagamento a vista de créditos previdenciários inscritos em Dívida Ativa ajuizados e desde que requerido pelo contribuinte, 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); 
	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); 
	VI - 0,5% (meio por cento), quando o total da dívida for superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 
	Parágrafo único. Poderão ser objeto de redução dos honorários advocatícios, aplicando-se os critérios deste artigo, os créditos referentes a grupo ou segmento econômico, devendo, neste caso, ser formulado um único pedido. 
	Artigo 2º - Os critérios definidos nesta Instrução Normativa aplicam-se ao pagamento total ou parcial da dívida. 
	Artigo 3º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário, em especial a Instrução Normativa nº 58, de 10 de outubro de 2001. 
	JUDITH IZABEL IZÉ VAZ 
	Diretora-Presidente VALDIR MOYSÉS SIMÃO 
	Diretor de Arrecadação 
	MARCOS MAIA JÚNIOR 
	Procurador-Geral ROBERTO LUIZ LOPES 
	Diretor de Orçamento, Finanças e Logística 
	BENEDITO ADALBERTO BRUNCA 
	Diretor de Benefícios 
	SÉRGIO AUGUSTO CORRÊA DE FARIA 
	Diretor de Recursos Humanos 
	 
	38. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 21 DE JUNHO DE 2002, DA SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (DOU 28.06.2002, Seção 1, pp. 151-2). Estabelece procedimentos para assistência ao empregado na rescisão de contrato de trabalho, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego. 
	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 765, de 11 de outubro de 2000; e 
	CONSIDERANDO que o pedido de demissão ou o recibo de quitação do contrato de trabalho, firmado por empregado com mais de 1 (um) ano de serviço, só será válido quando feito com a assistência do respectivo sindicato ou das autoridades mencionadas no art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT; e 
	CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar e atualizar procedimentos na prestação da assistência à rescisão contratual, em face das alterações legislativas e ratificações de Convenções Internacionais, resolve: 
	Capítulo I 
	DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
	Art. 1º A assistência ao empregado na rescisão de contrato de trabalho, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, será prestada nos termos desta Instrução Normativa. 
	Parágrafo único. A assistência é devida na rescisão do contrato de trabalho firmado há mais de 1 (um) ano, e consiste em orientar e esclarecer empregado e empregador sobre o cumprimento da lei, assim como zelar pelo efetivo pagamento das parcelas devidas. 
	Art. 2º É vedada a cobrança de qualquer taxa ou encargo pela prestação da assistência na rescisão contratual. 
	Art. 3º Não é devida a assistência à rescisão de contrato de trabalho em que figurem a União, os estados, os municípios, suas autarquias e fundações de direito público que não explorem atividade econômica, bem como empregador doméstico, ainda que optante do FGTS. 
	Art. 4º É devida a assistência na rescisão contratual decorrente de aposentadoria por tempo de serviço ou de morte do empregado, hipótese em que será realizada por intermédio de seus beneficiários, habilitados perante o órgão previdenciário ou reconhecidos judicialmente. 
	Capítulo II 
	DA COMPETÊNCIA 
	Art. 5º São competentes para prestar a assistência ao empregado na rescisão do contrato de trabalho: 
	I - o sindicato profissional da categoria; e 
	II - a autoridade local do Ministério do Trabalho e Emprego. 
	§ 1º Em caso de categoria inorganizada em sindicato, a assistência será prestada pela federação respectiva. 
	§ 2º Na falta das entidades sindicais ou da autoridade prevista no inciso II, são competentes: 
	I - o representante do Ministério Público ou, onde houver, o Defensor Público; e 
	II - o Juiz de Paz, na falta ou impedimento das autoridades referidas na alínea anterior. 
	Art. 6º A assistência será prestada, preferencialmente, pela entidade sindical, reservando-se aos órgãos locais do Ministério do Trabalho e Emprego o atendimento aos trabalhadores nos seguintes casos: 
	I - categoria que não tenha representação sindical na localidade; 
	II - recusa do sindicato na prestação da assistência; e 
	III - cobrança indevida pelo sindicato para a prestação da assistência. 
	§ 1º Inexistindo declaração escrita pelo sindicato do motivo da recusa, caberá ao empregador ou seu representante legal, no ato da assistência, consignar a observância da preferência prevista no caput e os motivos da oposição da entidade sindical, no verso das 4 (quatro) vias do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. 
	§ 2º Constatada a ocorrência da hipótese prevista no inciso III, deverá ser comunicada à autoridade competente para as providências cabíveis. 
	Art. 7º No pedido de demissão de empregado estável, nos termos do art. 500 da CLT, e no pedido de demissão de empregado amparado por garantia provisória de emprego, a assistência somente poderá ser prestada pelo sindicato profissional ou federação respectiva e, na sua falta, pela autoridade do Ministério do Trabalho e Emprego ou da Justiça do Trabalho. 
	Art. 8º O Auditor-Fiscal do Trabalho é a autoridade competente do Ministério do Trabalho e Emprego para a prestação da assistência gratuita. 
	Parágrafo único. É facultado ao Delegado Regional do Trabalho, mediante ato próprio, e atendendo às peculiaridades regionais, autorizar a prestação da assistência por servidor não-integrante da carreira de Auditoria-Fiscal do Trabalho. 
	Art. 9º No âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, o empregado poderá, excepcionalmente, ser assistido em circunscrição diversa do local da prestação dos serviços ou da celebração do contrato de trabalho. 
	Capítulo III 
	DAS PARTES 
	Art. 10. O ato de assistência à rescisão contratual somente será praticado na presença do empregado e do empregador. § 1º Tratando-se de empregado adolescente, também será obrigatória a presença e a assinatura de seu representante legal, que comprovará esta qualidade. 
	§ 2º O empregador poderá ser representado por preposto, assim designado em carta de preposição na qual haja referência à rescisão a ser homologada. 
	§ 3º O empregado poderá ser representado, excepcionalmente, por procurador legalmente constituído, com poderes expressos para receber e dar quitação. 
	§ 4º No caso de empregado analfabeto, a procuração será pública. 
	Capítulo IV 
	DOS PRAZOS 
	Art. 11. Ressalvada disposição mais favorável prevista em convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa, a formalização da rescisão assistida não poderá exceder: 
	I - o primeiro dia útil imediato ao término do contrato, quando o aviso prévio for trabalhado; ou 
	II - o décimo dia, subseqüente à data da comunicação da demissão, no caso de ausência de aviso prévio, indenização deste ou dispensa do seu cumprimento. 
	§ 1º Os prazos são computados em dias corridos, excluindose o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. § 2º Se o dia do vencimento recair em sábado, domingo ou feriado, o termo final será antecipado para o dia útil imediatamente anterior. 
	§ 3º A inobservância dos prazos previstos neste artigo sujeitará o empregador à autuação administrativa e ao pagamento, em favor do empregado, do valor equivalente ao seu salário, corrigido monetariamente, salvo quando, comprovadamente, o trabalhador tiver dado causa à mora. 
	§ 4º O pagamento das verbas rescisórias em valores inferiores aos previstos na legislação ou nos instrumentos coletivos constitui mora do empregador, salvo se houver quitação das diferenças no prazo legal. 
	§ 5º O pagamento complementar de valores rescisórios, quando decorrente de reajuste coletivo de salários (data-base) determinado no curso do aviso prévio, ainda que indenizado, não configura mora do empregador, nos termos do art. 487, § 6º, da CLT. 
	Capítulo V 
	DOS DOCUMENTOS 
	Art. 12. Os documentos necessários à assistência à rescisão contratual são: 
	I - Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - TRCT, em 4 (quatro) vias; 
	II - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, com as anotações atualizadas; 
	III - comprovante do aviso prévio ou do pedido de demissão; 
	IV - cópia da convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa aplicáveis; 
	V - extrato analítico atualizado da conta vinculada do empregado no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e guias de recolhimento dos meses que não constem no extrato; 
	VI - guia de recolhimento rescisório do FGTS e da Contribuição Social, nas hipóteses do art. 18 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e do art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001; 
	VII - Comunicação da Dispensa - CD e Requerimento do Seguro Desemprego, para fins de habilitação, quando devido; VIII - Atestado de Saúde Ocupacional Demissional, ou Periódico, quando no prazo de validade, atendidas as formalidades especificadas na Norma Regulamentadora no 5, aprovada pela Portaria no 3.214, de 8 de junho de 1978, e alterações; 
	IX - ato constitutivo do empregador com alterações ou documento de representação; 
	X - demonstrativo de parcelas variáveis consideradas para fins de cálculo dos valores devidos na rescisão contratual; e 
	XI - prova bancária de quitação, quando for o caso. 
	§ 1º No demonstrativo de médias de horas extras habituais, será computado o reflexo no descanso semanal remunerado, conforme disposto nas alíneas "a" e "b" do art. 7º da Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949. 
	§ 2º Quando a rescisão decorrer de adesão a Plano de Demissão Voluntária ou quando se tratar de empregado aposentado, é dispensada a apresentação de CD ou Requerimento de Seguro-Desemprego. 
	Capítulo VI 
	DOS IMPEDIMENTOS 
	Art. 13. Por ocasião da assistência, serão verificadas as seguintes circunstâncias impeditivas da rescisão contratual arbitrária ou sem justa causa: 
	I - gravidez da empregada, desde a sua confirmação até 5 (cinco) meses após o parto; 
	II - candidatura do empregado para o cargo de direção de Comissões Internas de Prevenção de Acidentes - CIPA, desde o registro da candidatura e, se eleito, ainda que suplente, até 1 (um) ano após o final do mandato; 
	III - candidatura do empregado sindicalizado a cargo de direção ou representação sindical, desde o registro da candidatura e, se eleito, ainda que suplente, até 1 (um) ano após o final do mandato; 
	IV - garantia de emprego dos representantes dos empregados-membros, titulares ou suplentes, de Comissão de Conciliação Prévia - CCP, instituída no âmbito da empresa, até 1 (um) ano após o final do mandato; 
	V - demais garantias de emprego decorrentes de lei, convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; e 
	VI - suspensão contratual. 
	Art. 14. É vedada a homologação de rescisão contratual que vise, tão-somente, ao saque de FGTS e a habilitação ao Seguro-Desemprego, quando não houver o pagamento das verbas rescisórias devidas. 
	Capítulo VII 
	DAS VERBAS RESCISÓRIAS 
	Art. 15. O assistente examinará os documentos apresentados e observará a correção dos valores lançados no TRCT correspondentes às seguintes parcelas: 
	I - saldo salarial relativo aos dias trabalhados e não pagos, inclusive as horas extras e outros adicionais; 
	II - aviso prévio, quando indenizado; 
	III - férias vencidas e proporcionais, acrescidas de 1/3 (um terço); 
	IV - décimo terceiro salário; 
	V - demais vantagens ou benefícios concedidos por cláusula do contrato, regulamento interno, convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa, nos limites e condições estipulados; 
	VI - indenização referente ao período anterior ao regime do FGTS, em conformidade com as hipóteses previstas nos arts. 478 e 498 da CLT, bem como no art. 51 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; e 
	VII - demais parcelas indenizatórias devidas. 
	§ 1º Não se aplica o disposto nos incisos II, IV, VI e VII à rescisão de empregado dispensado por justa causa. 
	§ 2º Os descontos obedecerão aos dispositivos legais e convencionais. 
	Art. 16. O assistente verificará também o efetivo recolhimento dos valores a título de: 
	I - FGTS e Contribuição Social devidos na vigência do contrato de trabalho; e 
	II - quando for o caso, indenização do FGTS, na alíquota de 40% (quarenta por cento), e da Contribuição Social, na alíquota de 10% (dez por cento), incidentes sobre o montante de todos os depósitos de FGTS devidos na vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros remuneratórios, não se deduzindo, para o cálculo, saques ocorridos. 
	Seção I 
	Do Aviso Prévio 
	Art. 17. O aviso prévio, inclusive quando indenizado, integra o tempo de serviço para todos os efeitos legais. Parágrafo único. Se o cômputo do aviso prévio indenizado resultar em mais de 1 (um) ano de serviço do empregado, é devida a assistência à rescisão. 
	Art. 18. O prazo de 30 (trinta) dias, correspondente ao aviso prévio, conta-se a partir do dia útil seguinte ao da comunicação, que deverá ser formalizada por escrito. 
	Parágrafo único. A contagem do prazo do aviso prévio dado na sexta-feira se inicia no sábado compensado. 
	Art. 19. Havendo cumprimento parcial de aviso prévio, o prazo para pagamento das verbas rescisórias ao empregado será de 10 (dez) dias contados a partir da dispensa do cumprimento, desde que não ocorra primeiro o termo final do aviso prévio. 
	Art. 20. O aviso prévio indenizado deverá constar nas anotações gerais da CTPS e a data da saída será a do último dia trabalhado. 
	Art. 21. O denominado "aviso prévio cumprido em casa" equipara-se ao aviso prévio indenizado. 
	Art. 22. O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado, e o pedido de dispensa de seu cumprimento não exime o empregador de pagar o valor respectivo, salvo comprovação de haver o trabalhador obtido novo emprego. 
	Art. 23. Na falta do aviso prévio por parte do empregador, o empregado terá direito ao salário correspondente ao prazo do aviso, que será, no mínimo, de 30 (trinta) dias. 
	Art. 24. A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar o salário correspondente ao prazo respectivo. 
	Art. 25. É inválida a concessão do aviso prévio na fluência de garantia de emprego ou férias. 
	Art. 26. Ao empregado despedido arbitrariamente ou sem justa causa, é facultado, durante o aviso prévio, optar entre reduzir a jornada diária em 2 (duas) horas ou faltar 7 (sete) dias corridos, sem prejuízo do salário. 
	Parágrafo único. Se a opção for faltar 7 (sete) dias corridos, a data de saída será a do termo final do aviso prévio. 
	Art. 27. Nos contratos por prazo indeterminado, desde que integralmente cumprida a jornada de trabalho na semana, e dispensado o trabalhador sem justa causa, é devido o descanso semanal remunerado quando: 
	I - o descanso for aos domingos, e o prazo do aviso prévio terminar no sábado, ou na sexta-feira, se o sábado for compensado; e 
	II - existir escala de revezamento, e o prazo do aviso prévio se encerrar no dia anterior ao descanso previsto. Parágrafo único. No TRCT, esses pagamentos serão consignados como "domingo indenizado" ou "descanso indenizado" e os respectivos valores não integram a base de cálculo do FGTS. 
	Seção II 
	Das Férias 
	Art. 28. O pagamento das férias simples, em dobro ou proporcionais, será calculado na forma dos arts. 130 e 130A da CLT, salvo disposição mais benéfica prevista em regulamento, convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. 
	§ 1º O pagamento das férias simples, em dobro ou proporcionais, será acrescido de, pelo menos, 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal. 
	§ 2º O valor das férias proporcionais será calculado na proporção de 1/12 (um doze) avos por mês ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho, observadas as faltas injustificadas no período aquisitivo. 
	Art. 29. Quando o salário for pago por hora ou tarefa, as férias indenizadas serão calculadas com base na média do período aquisitivo, aplicando-se o salário devido na data da rescisão. 
	Art. 30. A média das parcelas variáveis incidentes sobre as férias será calculada com base no período aquisitivo, salvo norma mais favorável, aplicando-se o valor do salário devido na data da rescisão. 
	Art. 31. Quando o salário for pago por percentagem, comissão ou viagem, para o cálculo das férias indenizadas, será apurada a média dos salários recebidos nos 12 (doze) meses que precederem o seu pagamento na rescisão contratual, salvo norma mais favorável. 
	Seção III 
	Do Décimo Terceiro Salário 
	Art. 32. O pagamento do décimo terceiro salário corresponde a 1/12 (um doze) avos da remuneração devida em dezembro ou no mês da rescisão, por mês de serviço. 
	§ 1º A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será havida como mês integral. 
	§ 2º É devido o décimo terceiro salário na rescisão contratual por iniciativa do empregado. 
	Art. 33. Para o empregado que recebe salário variável, a qualquer título, o décimo terceiro salário será calculado com base na média dos meses trabalhados no ano. 
	Seção IV 
	Das Parcelas Indenizatórias 
	Art. 34. Nos contratos a prazo determinado previstos na CLT, o empregador que dispensar o empregado sem justa causa será obrigado a pagar-lhe, a título indenizatório, e por metade, a remuneração a que teria direito até o término do contrato, nos termos do art. 479 da CLT. 
	§ 1º Nos contratos referidos no caput, havendo cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada, desde que executada, caberá o pagamento do aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias. 
	§ 2º É devido o recolhimento da multa de 40% (quarenta por cento) sobre os depósitos do FGTS, nos termos do art. 14 do Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, sem prejuízo da indenização prevista no caput, na rescisão antecipada do contrato a prazo determinado, realizada sem justa causa por iniciativa do empregador e independentemente da existência da cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada. 
	Art. 35. Na rescisão sem justa causa, ocorrida no período de 30 (trinta) dias que antecede a data-base, é devido o pagamento de indenização adicional equivalente a um salário mensal do empregado, nos termos do art. 9º da Lei no 7.238, de 29 de outubro de 1984. 
	Parágrafo único. Considera-se salário mensal o devido à data da comunicação da dispensa do empregado, acrescido dos adicionais legais ou convencionais, não se computando o décimo terceiro salário. 
	Capítulo VIII 
	DO PAGAMENTO 
	Art. 36. O pagamento das verbas salariais e indenizatórias constantes do TRCT será efetuado no ato da assistência, em moeda corrente ou em cheque visado. 
	§ 1º É facultada a comprovação do pagamento por meio de transferência eletrônica disponível, depósito bancário em conta corrente do empregado, ordem bancária de pagamento ou ordem bancária de crédito, desde que o estabelecimento bancário esteja situado na mesma cidade do local de trabalho, o trabalhador tenha sido informado do fato e os valores tenham sido efetivamente disponibilizados para saque nos prazos do § 6º do art. 477 da CLT. 
	§ 2º Na assistência à rescisão contratual de empregado adolescente ou analfabeto, ou na realizada pelo Grupo Móvel de Fiscalização, instituído pela Portaria MTb nº 550, de 14 de junho de 1995, o pagamento das verbas rescisórias somente será realizado em dinheiro. 
	Capítulo IX 
	DOS PROCEDIMENTOS 
	Art. 37. No ato da assistência, deverá ser examinada: 
	I - a regularidade da representação das partes; 
	II - a existência de causas impeditivas à rescisão; 
	III - a observância dos prazos legais; 
	IV - a regularidade dos documentos apresentados; e 
	V - a correção das parcelas e valores lançados no TRCT e o respectivo pagamento. 
	Art. 38. Se for constatado, no ato da assistência, impedimento legal para a rescisão, insuficiência documental, incorreção ou omissão de parcela devida, o assistente tentará solucionar a falta ou a controvérsia, orientando e esclarecendo as partes. 
	Parágrafo único. Não sanadas as incorreções constatadas quanto aos prazos, valores e formas de pagamentos ou recolhimentos devidos, serão adotadas as seguintes providências: 
	I - comunicação do fato ao setor de Fiscalização do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego; e 
	II - lavratura do respectivo auto de infração, sem prejuízo do inciso I, se o assistente for Auditor-Fiscal do Trabalho. 
	Art. 39. Apresentados todos os documentos referidos no art. 12, o assistente não poderá deixar de homologar a rescisão quando o empregado com ela concordar. 
	Art. 40. O assistente esclarecerá as partes que: 
	I - a homologação de rescisão por justa causa não implica a concordância do trabalhador com os motivos ensejadores da dispensa; e 
	II - a quitação do empregado na rescisão contratual refere-se tão-somente ao exato valor de cada verba especificada no TRCT. 
	Art. 41. O assistente especificará no verso das 4 (quatro) vias do TRCT: 
	I - a discordância do empregado em formalizar a homologação; 
	II - parcelas e complementos não-constantes no TRCT e quitados no ato da assistência, com os respectivos valores; 
	III - matéria não solucionada nos termos desta Instrução, assim como a expressa concordância do trabalhador em formalizar a homologação; 
	IV - o número do auto de infração e o dispositivo legal infringido, na hipótese do inciso II do parágrafo único do art. 38; e 
	V - quaisquer fatos relevantes para assegurar direitos e prevenir responsabilidades. 
	Art. 42. Homologada a rescisão contratual e assinadas pelas partes, as vias do TRCT terão a seguinte destinação: I - as 3 (três) primeiras vias para o empregado, sendo uma para sua documentação pessoal e as outras 2 (duas) para movimentação do FGTS; e 
	II - a quarta via para o empregador, para arquivo. 
	Capítulo X 
	DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
	Art. 43. As disposições constantes desta Instrução Normativa são aplicáveis às microempresas e empresas de pequeno porte, no que couber. 
	Art. 44. As dúvidas e omissões na aplicação desta Instrução Normativa serão submetidas à Secretaria de Relações do Trabalho. 
	Art. 45. Esta Instrução Normativa entrará em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação, revogando a Instrução Normativa nº 2, de 12 de março de 1992, e demais disposições em contrário. 
	MARIA LÚCIA DI IORIO PEREIRA 
	 
	RESOLUÇÕES 
	 
	39. RESOLUÇÃO Nº 004/2002, DE 23 DE MAIO DE 2002, DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO (DJU 10.06.2002, Seção 1, p. 400). 
	CERTIFICO E DOU FÉ que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em Sessão Ordinária hoje realizada, sob a Presidência do Ex.mo Ministro Francisco Fausto, Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, presentes os Ex.mos Ministros Vantuil Abdala, Vice-Presidente, Ronaldo Lopes Leal, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Rider Nogueira de Brito, José Luciano de Castilho Pereira, Milton de Moura França, os Excelentíssimos Juízes Francisco Antônio de Oliveira, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, André Luiz Moraes de Oliveira, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, Francisco de Assis Carvalho e Silva, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, RESOLVEU recomendar aos Tribunais Regionais do Trabalho que observem rigorosamente a vedação contida nos incisos V e VI do art. 167 da Constituição Federal e se abstenham de promover descentralizações de créditos orçamentários não amparadas nas hipóteses do Decreto nº 825/93, conforme disposto na Decisão nº 471/2002 - TCU - Plenário, de 8/5/2002, publicada no DOU de 20/5/2002. 
	Sala de Sessões, 23 de maio de 2002 
	VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
	Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
	 
	40. RESOLUÇÃO Nº 005/2002, DE 23 DE MAIO DE 2002, DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO (DJU 10.06.2002, Seção 1, p. 400). 
	CERTIFICO E DOU FÉ que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em Sessão Ordinária hoje realizada, sob a Presidência do Ex.mo Ministro Francisco Fausto, Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, presentes os Ex.mos Ministros Vantuil Abdala, Vice-Presidente, Ronaldo Lopes Leal, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Rider Nogueira de Brito, José Luciano de Castilho Pereira, Milton de Moura França, os Excelentíssimos Juízes Francisco Antônio de Oliveira, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, André Luiz Moraes de Oliveira, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, Francisco de Assis Carvalho e Silva, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, RESOLVEU, por maioria, recomendar às Cortes regionais que considerem como de pequeno valor os pagamentos devidos pela União, suas autarquias e fundações públicas federais, cujo valor individual não ultrapasse sessenta salários mínimos, até que seja aprovada medida legislativa que regulamente a matéria. 
	Sala de Sessões, 23 de maio de 2002 
	VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
	Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
	 
	41. RESOLUÇÃO Nº 388, DE 27 DE MAIO DE 2002, DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (DOU 04.06.2002, Seção 1, p. 56). Critérios para reposição de valores ao FGTS, pelos bancos arrecadadores e pagadores de valores do FGTS, empregadores e agentes financeiros. 
	O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS, na forma do inciso II do art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e do art. 64, inciso III do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990; e Considerando a necessidade de ratificar os procedimentos adotados pelo Agente Operador do FGTS, no que se refere à reposição de valores devidos ao Fundo; e Considerando, ainda, que as ocorrências aqui tratadas não são contumazes e originam-se de atos não intencionais, resolve: 
	1 Determinar que toda e qualquer reposição de valores ao FGTS, relativa à contas vinculadas, seja efetuada pelo valor nominal, acrescido de atualização monetária, calculada com base no índice de atualização das contas vinculadas do FGTS e de juros efetivos de 6% ao ano, apurados da data do evento até a data da efetiva devolução dos valores ao FGTS. 
	2 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
	PAULO JOBIM FILHO 
	Ministro de Estado do Trabalho e Emprego 
	Presidente do Conselho Curador do FGTS 
	 
	42. RESOLUÇÃO Nº 392, DE 6 DE JUNHO DE 2002, DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (DOU 10.06.2002, Seção 1, p. 96). Altera a Resolução n.º 289, de 30 de junho de 1998, e dá outras providências. 
	O PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4º, inciso VII, do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 320, de 31 de agosto de 1999, tendo em vista a competência prevista no art. 24 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990; e 
	Considerando a definição das diretrizes de aplicação introduzidas pelo Programa de Subsídios à Habitação de Interesse Social - PSH e a necessidade de adequar os dispositivos da Resolução n.º 289 a essas novas medidas governamentais, para garantir a normalidade do fluxo de contratações das operações de crédito; e 
	Considerando a necessidade de melhorar a rentabilidade do Fundo, resolve, ad referendum do Conselho: 
	1 Alterar o item 5 da Resolução nº 289/98, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
	"5 DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO, POR ÁREA DE APLICAÇÃO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO 
	Em nível nacional, os recursos serão distribuídos por área de aplicação, conforme segue: 
	ÁREA DE APLICAÇÃO
	DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS (%)
	HABITAÇÃO POPULAR 
	60%
	SANEAMENTO BÁSICO/INFRA-ESTRUTURA URBANA 
	30%
	OPERAÇÕES ESPECIAIS
	10%
	2 Alterar o subitem 5.1 da Resolução nº 289/98, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
	"5.1 No âmbito das Unidades da Federação - UF, a distribuição de recursos das áreas de Habitação Popular e Saneamento Básico e Infra-estrutura Urbana observarão variáveis técnicas relacionadas, em cada UF, às respectivas arrecadação bruta das contas vinculadas do FGTS, população urbana, demanda habitacional e déficit de serviços de água e esgoto, as quais receberão ponderações específicas, conforme quadro abaixo:" 
	3 Alterar o subitem 5.2 da Resolução nº 289/98, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
	"5.2 O quadro de distribuição de recursos para contratação das áreas de Habitação Popular e de Saneamento Básico e Infra-estrutura Urbana, por Unidade da Federação, constitui o Anexo desta Resolução." 
	4 Alterar o item 7 e seus subitens, da Resolução no 289/98, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
	"7 DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO 
	Ficam definidos os seguintes limites para operações de crédito com recursos do FGTS na área de Habitação Popular: a) de financiamento e de repasse por unidade: até R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais); 
	b) de renda familiar bruta: até R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
	7.1 Ficam admitidos, nos programas Carta de Crédito Associativo, Apoio à Produção e Carta de Crédito Individual, para construção, aquisição de terreno e construção e aquisição de unidade nova, entendida como o imóvel pronto com até 180 dias de habite-se ou com prazo superior a 180 dias desde que não tenha sido habitado ou alienado, os limites na forma que se segue: 
	a) de financiamento e de repasse por unidade: até R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais); 
	b) de renda familiar bruta: até R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinqüenta reais). 
	7.1.1 Serão definidos critérios, pelo Gestor da Aplicação, para a implementação dos limites, os quais levarão em consideração as características da demanda por região e o volume global de operações contratadas. 
	7.2 ................. 
	7.2.1 Os remanejamentos de que trata este subitem terão privilégio sobre os remanejamentos mencionados no subitem 5.2.1, observada a manutenção dos recursos de que trata o subitem 7.4, que serão objeto de transferência apenas quando estiverem esgotados os recursos dos outros programas e áreas de aplicação. 
	7.2.2 No caso de remanejamentos da área de Operações Especiais, os valores deverão ser considerados como da área de Saneamento e Infra-estrutura Urbana. 
	7.3 Para fins de melhoria da rentabilidade do Fundo, serão admitidas Operações Especiais nas áreas de Habitação, Saneamento e Infra-estrutura, desde que os respectivos programas venham a ser aprovados pelo Conselho Curador do FGTS. 
	7.3.1 Fica destinado às operações especiais da área de habitação o equivalente a 70% dos recursos consignados à área de Operações Especiais. 
	7.3.2 As Operações Especiais na área de Habitação ficam admitidas nos Programas Carta de Crédito Associativo, Apoio à Produção e Carta de Crédito Individual, para construção, aquisição de terreno e construção, bem como para aquisição de unidade nova, entendida como o imóvel pronto com até 180 dias de habite-se ou com prazo superior a 180 dias desde que não tenha sido habitado ou alienado, observando-se os seguintes limites: 
	a) de financiamento e de repasse por unidade: até R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais); 
	b) de avaliação: até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 
	c) de renda familiar bruta: até R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). 
	7.4 O Agente Operador deverá orientar os Agentes Financeiros no sentido de priorizar as contratações que atendam à população com renda familiar de até R$ 1.000,00 (um mil reais), destinando para as respectivas contratações 20% (vinte por cento), no mínimo, dos recursos alocados no Orçamento de Contratações à área de Habitação Popular. 
	7.5 O Agente Operador disponibilizará ao Gestor da Aplicação informações relativas às operações de crédito realizadas na área de habitação popular com famílias de mais baixa renda." 
	5 Alterar o subitem 8.2 da Resolução nº 289/98,que passa a vigorar com a seguinte redação: 
	"8.2 VALOR MÁXIMO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL NA ÁREA DE HABITAÇÃO 
	Na área de Habitação Popular serão passíveis de obtenção de crédito, com recursos do FGTS, imóveis residenciais cujo valor de avaliação não exceda a R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais)." 
	8.2.1 Será admitido o valor máximo de avaliação de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para os imóveis enquadrados nas operações especiais da área de Habitação. 
	6 Alterar os subitens 8.5.1 e 8.6 da Resolução nº 289/98, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
	"8.5.1 Nas operações relativas a financiamentos a pessoas físicas, serão observadas as taxas de juros nominais a seguir discriminadas:
	FAIXA DE RENDA
	TAXA NOMINAL DE JUROS 
	AGENTE OPERADOR X AGENTE FINANCEIRO
	TAXA NOMINAL DE JUROS 
	AGENTE FINANCEIRO X MUTUÁRIO
	ATÉ R$1.000,00 
	5,20 a 5,80% a.a.(*)
	6,00% a.a.
	DE R$1.000,01 A R$2.000,00 
	6,00% a.a.
	8,16% a.a.
	DE R$2.000,01 A R$3.250,00 
	6,00% a.a.
	8,16% a.a.
	DE R$3.250,01 A R$4.500,00 
	8,00% a.a.
	10,16% a.a.
	(*) a taxa de juros nominal do empréstimo do Agente Operador ao Agente Financeiro poderá variar de 5,2% a.a. a 5,8% a.a., em função da classificação do nível de risco do Agente Financeiro, preservada a taxa se juros ao beneficiário final de 6% a.a.
	8.6 PRAZO DE AMORTIZAÇÃO 
	Nas operações com recursos do FGTS serão admitidos os prazos máximos de amortização a seguir, observando-se, ainda, que o valor da prestação de amortização e juros deve corresponder, no mínimo, a R$ 30,00 (trinta reais), excluídas as operações enquadradas no Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH: 
	a) ........... 
	b) ............" 
	7 Alterar o subitem 8.7 e seus subitens da Resolução n.º 289/98, que passam a vigorar com a seguinte redação: 
	"8.7 DESCONTO NOS FINANCIAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS 
	Nos financiamentos a mutuários pessoas físicas, com renda não superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) poderá ser concedido desconto pelo FGTS. 
	8.7.1 Para fins de definição do valor do desconto, de que trata o "caput" serão adotados os seguintes procedimentos: 
	a) é calculado o valor de financiamento a que o proponente tem acesso, com base nas condições a serem estabelecidas pelo Gestor da Aplicação; 
	b) a partir do valor do financiamento solicitado, define-se o encargo mensal devido, nas mesmas condições utilizadas para o cálculo do valor de financiamento definido na alínea "a"; 
	c) mantendo-se o valor do encargo mensal definido conforme a alínea anterior, calcula-se o valor do financiamento que lhe corresponde, à taxa nominal de juros de 6,0 % a.a. (seis por cento ao ano); 
	d) o desconto, quando for o caso, será equivalente ao valor obtido pela diferença entre o valor do financiamento solicitado e o calculado conforme a alínea anterior. 
	8.7.2 Nas operações com pessoas físicas com renda familiar bruta de até R$ 1.000,00(um mil reais), o diferencial de juros entre 6,00% a.a. e 8,16% a.a., calculado com base no fluxo teórico do financiamento, será suportado pelo FGTS, utilizando-se recursos da rubrica Desconto Financeiro, pago a vista ao Agente Financeiro, em espécie. 
	8.7.3 Nas operações com pessoas físicas com renda familiar bruta de até R$ 2.000,00 (dois mil reais), a Taxa de Administração, de que trata a alínea "d" do subitem 8.8.1, será suportada pelo FGTS, utilizando-se recursos da rubrica "Desconto Financeiro", paga a vista, em espécie, ao valor presente calculado à taxa de desconto de 12% a.a. no prazo da operação. 
	8.7.4 O Conselho Curador definirá, anualmente, juntamente com os Planos de Contratações e Metas Físicas, o volume global de descontos a ser concedido, na forma prevista no subitem 8.7. 
	8.7.4.1 O Gestor da Aplicação encaminhará ao Conselho Curador, na reunião subseqüente aos remanejamentos que efetuar com base nesta Resolução, informações relativas aos valores necessários para fazer frente ao desconto correspondente. 
	8.7.5 Na efetivação, pelo mutuário, de liquidação antecipada da dívida, amortização extraordinária, transferência da dívida e/ou redução de prazo de amortização, os valores dos descontos financeiro de que tratam os subitens 8.7.2 e 8.7.3, devem ser restituídos ao Fundo, calculados: 
	a) a parcela de desconto, calculada em consonância com o subitem 8.7.2, será resultante da diferença entre o valor apurado no fluxo teórico da dívida, na data do evento, considerando as condições anteriores pelo prazo remanescente e o valor apurado nas novas condições decorrentes do evento; 
	b) a parcela de desconto, calculada em consonância com o subitem 8.7.3, será proporcional ao prazo de amortização antecipado, na data do evento, remunerada com o mesmo índice de atualização monetária aplicado aos saldos das contas vinculadas do FGTS. 
	8.7.6 Nos financiamentos concedidos a beneficiários com renda familiar de até R$ 1.000,00 (um mil reais), fica vedada a concessão, na mesma operação, de subsídio do PSH e desconto do FGTS. 
	8.7.7 Nas faixas de renda familiar bruta em que as regras definidas pelo PSH forem vantajosas ao beneficiário final, os Agentes Financeiros deverão priorizar a utilização destes recursos. 
	8.7.8 O somatório dos valores pagos pelo FGTS, a título de remuneração do Agente Financeiro, não poderá exceder a 75% (setenta e cinco por cento) do valor do saldo devedor inicial da operação." 
	8 Alterar o subitem 8.8.1 da Resolução nº 289/98, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
	"8.8.1 Remuneração pela Operação Financeira 
	Constituem remuneração do Agente Financeiro, por operação de crédito realizadas: 
	a) nas operações de Habitação e de Saneamento e Infra-estrutura com pessoas jurídicas, o Agente Financeiro receberá o diferencial de juros nominal de 2 % (dois por cento) ao ano, incidente sobre o saldo devedor das operações de crédito, durante as fases de carência e retorno, cobrados no encargo mensal; 
	b) nas operações de Habitação com pessoas físicas, com renda de até R$ 1.000,00 (um mil reais), o Agente Financeiro receberá o diferencial de juros nominal entre 6% a.a. e 8,16% a.a , incidente sobre o saldo devedor das operações de crédito, durante as fases de carência e retorno, cobrados no encargo mensal; 
	c) nas operações de Habitação com pessoas físicas, com renda superior a R$ 1.000,00 (um mil reais), o Agente Financeiro receberá o diferencial entre os juros nominais definidos no subitem 8.5.1, incidente sobre o saldo devedor das operações de crédito, durante as fases de carência e retorno, cobrados no encargo mensal; 
	d) nas operações de Habitacão com pessoas físicas, adicionalmente ao disposto nas alíneas "b" e "c", será cobrado, juntamente com o encargo mensal, reajustável anualmente pelo mesmo índice aplicado ao saldo devedor, o valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao mês, com redução de 10% (dez por cento) a cada período de dois anos, até atingir o valor de R$ 18,00 (dezoito reais)." 
	9 As operações que se encontrem em tramitação nos Agentes Financeiros poderão ser realizadas nas condições anteriores a esta norma, desde que sejam contratadas em até trinta dias, contados a partir da data da vigência desta Resolução. 
	10 Prorrogar, para o exercício de 2003, as diretrizes para a aplicação dos recursos e para a elaboração das propostas orçamentárias do FGTS, instituídas pela Resolução no 289, de 30 de junho de 1998, suas alterações e aditamentos. 
	11 Ficam revogados os subitens 8.8.1.1, 8.8.1.2 e 8.8.4 da Resolução no 289, de 30 de junho de 1998, e a Resolução nº 376, de 17 de dezembro de 2001. 
	12 Esta Resolução tem vigência a partir de 31 de maio de 2002. 
	PAULO JOBIM FILHO 
	Presidente do Conselho 
	 
	43. RESOLUÇÃO Nº 2, DE 18 DE JUNHO DE 2002, DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PIS-PASEP (DOU 21.06.2002, Seção 1, p. 152). 
	O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PIS-PASEP, no uso das atribuições que lhe confere o art. 10 do Decreto nº 78.276, de 17 de agosto de 1976, e considerando o disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, combinado com o disposto no art. 12 da Lei nº 9.365, de 16 de dezembro de 1996, resolve: 
	I - Autorizar a distribuição aos participantes do saldo registrado na Reserva para Ajustes de Cotas em 30.06.2001. 
	Parágrafo único. A distribuição de que trata este inciso será efetuada mediante crédito na conta individual do participante, na data-base de 30.06.2002, de valor correspondente a 0,901% do saldo da respectiva conta antes do crédito de que trata o art. 3º da Lei Complementar nº 26/75. 
	II - Considerando o disposto no art. 12 da Lei nº 9.365/96, os créditos de que trata o art. 3º da Lei Complementar nº 26/75 serão efetuados no encerramento do exercício financeiro 2001/2002, mediante a aplicação dos percentuais abaixo discriminados sobre o saldo da conta individual do participante após a distribuição da reserva de que trata o inciso I: 
	a) atualização monetária, 3,538%; 
	b) juros, 3%; 
	c) resultado líquido adicional, 3%. 
	Parágrafo único. Nos termos do § 2º do art. 4º da Lei Complementar nº 26/75 será facultado aos participantes o saque da parcela correspondente às alíneas "b" e "c", obedecido o cronograma de pagamentos a ser divulgado oportunamente. 
	III - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
	ALMÉRIO CANÇADO DE AMORIM 
	Coordenador 
	 
	44. RESOLUÇÃO Nº 393, DE 24 DE JUNHO DE 2002, DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (DOU 01.07.2002, Seção 1, p. 181). Referenda a Resolução n.º 392, de 6 de junho de 2002. 
	O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, na forma do Art. 5º, Inciso I, da Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 1990, e do Art. 64, Inciso I, do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto n.º 99.684, de 8 de novembro de 1990; e 
	Considerando a publicação da resolução, ad referendum do Colegiado, no Diário Oficial da União de 10 de junho de 2002; resolve: 
	1 Referendar a Resolução n.º 392/2002, de 6 de junho de 2002. 
	2 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
	PAULO JOBIM FILHO 
	Presidente do Conselho 
	 
	45. RESOLUÇÃO N° 398, DE 24 DE JUNHO DE 2002, DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO ((DOU 01.07.2002, Seção 1, p. 182). Altera, excepcionalmente, a data da reformulação do Orçamento e do Plano de Contratações e Metas Físicas do FGTS para 2002. 
	O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, com base no artigo 5º, inciso III, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e do artigo 64, inciso III, do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, 
	Considerando que as previsões do Orçamento do FGTS para 2002 estão sendo confirmadas na sua execução, não havendo necessidade de ajustes; 
	Considerando que o Orçamento do FGTS será sensibilizado pelo início do pagamento dos créditos complementares de que trata a Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001; resolve: 
	1 Autorizar, excepcionalmente, o adiamento para o mês de agosto de 2002, da reformulação do Orçamento e do Plano de Contratações e Metas Físicas do FGTS para 2002, de que trata o subitem 9.1 da Resolução nº 289, de 30 de junho de 1998, alterado pelo item 6 da Resolução nº 378, de 17 de dezembro de 2001. 
	2 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
	PAULO JOBIM FILHO 
	Presidente do Conselho 
	 
	46. RESOLUÇÃO Nº 400, DE 24 DE JUNHO DE 2002, DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO ((DOU 01.07.2002, Seção 1, pp. 183-4). Altera a alínea "b" do item 1 da Resolução nº 345, de 29 de junho de 2000 e dá outras providências. 
	O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, na forma do art. 5º, Inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.05.90, e do artigo 64, Inciso I do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 08.11.90; 
	Considerando as conclusões do Grupo de Discussão Técnica sobre o Programa de Arrendamento Residencial - PAR, no sentido de propor medidas com relação ao realinhamento do Programa às metas fixadas; 
	Considerando que as unidades produzidas no âmbito do PAR não são acessíveis à população de mais baixa renda, ainda que constituam a maioria absoluta do deficit habitacional; 
	Considerando que é de interesse do FGTS a consecução dos objetivos do Programa e que a simples devolução dos valores não aplicados no exercício de 2001 não representa benefícios aos trabalhadores ou à população alvo dos programas do Fundo; resolve: 
	1 Alterar a alínea "b" do item 1 da Resolução nº 345, de 29 de junho de 2000, prorrogando até o final do exercício de 2003 o prazo para a contratação dos recursos alocados ao Programa de Arrendamento Residencial - PAR. 
	2 Autorizar, em caráter excepcional, que os valores não contratados no exercício de 2001, remunerados na forma da alínea "d" da Resolução nº 345/2000, permaneçam no Programa, destinados ao atendimento da população com rendimento familiar mensal inferior a R$ 800,00 (oitocentos reais). 
	3 Em contrapartida ao disposto no item 2, o Gestor do Programa promoverá o destaque de recursos da ordem de R$ 450 milhões (quatrocentos e cinqüenta milhões de reais), para o atendimento àquele estrato da população, bem como analisará as medidas propostas pelo Grupo de Discussão Técnica, com vistas à sua implementação, destacadamente no que se refere aos novos parâmetros de projeto. 
	4 Determinar que o Gestor da Aplicação e o Agente Operador, no âmbito das respectivas competências, procedam ao exame das propostas apresentadas pelo Grupo de Discussão Técnica, implementando as medidas que venham a contribuir para o aperfeiçoamento do Programa. 
	5 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Resolução nº 384, de 12 de março de 2002. 
	PAULO JOBIM FILHO 
	Presidente do Conselho 
	 
	47. RESOLUÇÃO Nº 401, DE 24 DE JUNHO DE 2002, DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (DOU 01.07.2002, Seção 1, p. 184). Altera os subitens 2.1 e 2.2 da Resolução nº 387, de 27 de maio de 2002. 
	O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, na forma do art. 5º, inciso I, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, e do artigo 64, inciso I, do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto no 99.684, de 8 de novembro de 1990; e 
	Considerando que a redação dada aos subitens 2.1 e 2.2 da Resolução n.º 387, de 27 de maio de 2002, apresenta inconsistência na definição de prazos; resolve: 
	1 Alterar os subitens 2.1 e 2.2 da Resolução n.º 387, de 27 de maio de 2002, que passam a viger com a seguinte redação: "2.1 No prazo de 60 dias, a contar da regulamentação desta Resolução, o Gestor da Aplicação selecionará as cartas-consultas de redirecionamento de contrato, mantidas as demais condições financeiras e de prazo do contrato original, sem prejuízo da análise técnica da operação, inclusive, no que tange à regulamentação legal e institucional vigentes quanto ao endividamento do setor público e ao impacto fiscal das correspondentes operações. 
	2.2 Os mutuários das operações a serem redirecionadas deverão apresentar cartas-consultas das alterações pretendidas, no prazo e condições a serem disciplinadas pelo Gestor da Aplicação" 
	2 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
	PAULO JOBIM FILHO 
	Presidente do Conselho 
	 
	RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA 
	 
	48. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 866/2002, DE 6 DE JUNHO DE 2002, DO PLENO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (DJU 20.06.2002, Seção 1, p. 302). 
	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 Francisco Fausto, presentes os Ex.mos Ministros Vantuil Abdala, Wagner Pimenta, Ronaldo Lopes Leal, Rider Nogueira de Brito, José Luciano de Castilho Pereira, Milton de Moura França, João Oreste Dalazen, Gelson de Azevedo, Carlos Alberto Reis de Paula, Antônio José de Barros Levenhagen, Ives Gandra da Silva Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes e Renato de Lacerda Paiva e o Ex.mo Subprocurador-Geral do Trabalho, Dr. Jonhson Meira Santos, RESOLVEU, por unanimidade: 
	I – convocar, para atuar nesta Corte, em caráter excepcional e temporário, no período de 1º de agosto a 19 de dezembro de 2002, os Ex.mos Juízes João Ghisleni Filho, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; Terezinha Célia Kineipp Oliveira, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região; Helena Sobral Albuquerque e Mello, do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região; Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro, do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região; Guilherme Augusto Caputo Bastos, do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região; e Márcio Eurico Vitral Amaro, do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região; 
	II - reconvocar, para prosseguir atuando nesta Corte, no período de 1º de agosto a 19 de dezembro de 2002, em caráter excepcional e temporário, os Ex.mos Juízes Aloysio Santos, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região; Paulo Roberto Sifuentes, do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região; Horácio Raymundo de Senna Pires, do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região; Eneida Melo Correia de Araújo, do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região; Walmir Oliveira da Costa, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região; Altino Pedrozo dos Santos, do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região; João Amilcar Silva e Souza Pavan, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região; e José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região; 
	III – que o Ex.mo Juiz Altino Pedrozo dos Santos funcionará na 2ª Turma, assumindo a relatoria dos processos que estavam distribuídos ao Ex.mo Juiz Carlos Francisco Berardo, em virtude do término da convocação desse Magistrado; 
	IV - que os processos distribuídos ao Ex.mo Juiz Altino Pedrozo dos Santos, nos quais S.Ex.a apôs visto, permanecerão vinculados a esse Magistrado; 
	V – que os Ex.mos Juízes Guilherme Augusto Caputo Bastos, Márcio Eurico Vitral Amaro, Terezinha Célia Kineipp Oliveira, Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro, Helena Sobral Albuquerque e Mello e João Ghisleni Filho assumirão, respectivamente, a relatoria dos processos que estavam distribuídos aos Ex.mos Juízes Altino Pedrozo dos Santos, Maria de Assis Calsing, Luiz Carlos Araújo, Anelia Li Chum, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira e Luiz Francisco Guedes de Amorim; 
	VI – que os demais juízes reconvocados permanecerão nas Turmas onde vinham atuando e vinculados aos processos que lhes estavam distribuídos; 
	VII – que, em havendo necessidade de convocar juízes de Tribunais Regionais do Trabalho para atuar nesta Corte no primeiro período do ano judiciário vindouro, que se iniciará em fevereiro de 2003, serão renovados, pelo menos, 50% (cinqüenta porcento) dos atuais convocados, permanecendo aqueles que apresentarem menor tempo de serviço à disposição do Tribunal Superior do Trabalho. 
	Sala de Sessões, 6 de junho de 2002. 
	VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
	Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
	 
	PROVIMENTOS 
	 
	49. PROVIMENTO Nº 4/2002, DE 29 DE MAIO DE 2002, DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO (DJU 04.06.2002). Determina que todos os processos de tramitação preferencial e/ou de rito sumaríssimo devem trazer essa característica impressa na capa. 
	O Ministro RONALDO LEAL, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO que os processos de tramitação preferencial devem trazer essa característica impressa na capa; e CONSIDERANDO que os processos de rito sumaríssimo também devem conter essa característica distintiva, RESOLVE: 
	Art. 1º - Os Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho devem determinar que os processos de tramitação preferencial ostentem, nas capas, em letras destacadas, o registro dessa característica. O mesmo procedimento deve ser observado com relação aos processos de rito sumaríssimo. 
	Art. 2º - Os Corregedores Regionais devem adotar as mesmas regras do art. 1º no tocante aos autos que tramitam nas Varas do Trabalho. 
	Art. 3º - Os serviços de autuação dos Tribunais Regionais devem velar pela preservação dos registros feitos nas Varas do Trabalho, conservando-os na nova capa do processo. 
	Este provimento entrará em vigor na data da publicação. 
	Publique-se. 
	Cumpra-se. 
	Brasília, 29 de maio de 2002. 
	RONALDO LEAL 
	Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 
	 
	50. PROVIMENTO Nº 01, DE 17 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA E DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 19.06.2002, 1º Caderno, p. 72). Altera o parágrafo 3º do artigo 2º do Provimento nº 01, de 20 de agosto de 2001. 
	A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, JUÍZA ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA,  E O CORREGEDOR REGIONAL, JUIZ MARIO CHAVES, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
	CONSIDERANDO a indispensável publicidade a ser dada a eventuais alterações do número de linha telefônica disponibilizada aos usuários para recebimento de transmissões por fac-símile para a prática dos atos processuais que dependam de petição escrita, na forma da Lei 9.800/99; 
	CONSIDERANDO a necessidade de divulgação permanente do número dessas linhas telefônicas para o adequado uso do sistema de transmissão, 
	RESOLVEM: 
	Art. 1º Alterar o  § 3º do artigo 2º do Provimento 01, de 20 de agosto de 2001, que passa a ter a seguinte redação:  
	Art. 2º- .............................................................................................................................. 
	...................................................................................................................................... 
	....................................................... 
	§ 3º - Para as petições dirigidas às unidades judiciárias do Interior as linhas disponíveis são as constantes do Anexo, disponibilizado permanentemente no site deste Tribunal (www.trt4.gov.br) e a ser objeto de republicação na imprensa oficial sempre que houver qualquer alteração. 
	Art. 2º Este Provimento entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
	Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
	Porto Alegre, 17 de junho de 2002. 
	ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, 
	Presidente. 
	MARIO CHAVES, 
	Corregedor Regional. 
	 
	CIRCULARES 
	 
	51. CIRCULAR Nº 3.125, DE 12 DE JUNHO DE 2002, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (DOU 14.06.2002, Seção 1, p. 21). Dispõe sobre o atendimento ao público nas dependências de 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 12 de junho de 2002, tendo em vista o disposto no art. 2º da Resolução nº 2.938, de 8 de março de 2002, decidiu: 
	Art. 1º Determinar que, nos dias úteis em que ocorrer jogo da Seleção Brasileira no Mundial 2002 às 8:30 horas, não haverá atendimento ao público antes das 12:00 horas, horário de Brasília, nas dependências das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 
	Art. 2º Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação. 
	SÉRGIO DARCY DA SILVA ALVES 
	Diretor 
	 
	52. CIRCULAR Nº 251, DE 19 DE JUNHO DE 2002, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (DOU 20.06.2002, Seção 1, pp. 10-6). Estabelece procedimentos pertinentes aos Recolhimentos ao FGTS, da Multa Rescisória e das Contribuições Sociais. 
	A Caixa Econômica Federal - CAIXA, na qualidade de Agente Operador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7º, inciso II, da Lei n.º 8.036/90, de 11.05.90, e de acordo com o Regulamento consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684/90, de 08.11.90 e alterado pelo Decreto nº 1.522/95, de 13.06.95, em consonância com a Lei nº 9.012/95, de 11.03.95, dispõe sobre os procedimentos pertinentes aos Recolhimentos ao FGTS, da Multa Rescisória, bem como das Contribuições Sociais de que trata a Lei Complementar n.º 110/01, de 29.06.01 e os Decretos n.º 3.913/01 e 3.914/01, de 11.09.01 e o parágrafo 1º e 2º do artigo 2º, do decreto nº 3.913/01, de 11/09/01. 
	1  DOS FORMULÁRIOS DE RECOLHIMENTO DO FGTS 
	1.1  Os recolhimentos do FGTS, devem ser efetuados utilizando-se da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, da Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social – GRFC ou do Documento Específico de Recolhimento do FGTS - DERF. 
	1.1.1  O recolhimento dos débitos inscritos em dívida ativa do FGTS, ajuizados ou não, é realizado por meio da Guia de Recolhimento da Dívida Ativa do FGTS - GRDA, sendo utilizado o código de recolhimento 901 - Recolhimento ao FGTS de débito inscrito e/ou ajuizado. 
	1.2  Com o intuito de viabilizar o relacionamento seguro de informações por canais alternativos de baixo custo entre os diversos ramos da sociedade utilizando-se de modernas mídias de comunicação, principalmente da Rede Mundial de Computadores – Internet, a CAIXA disponibiliza o aplicativo Conectividade Social que é constituído, dentre outras ferramentas e processos, de um site tecnológico. 
	2  DA GFIP  
	2.1  Para realização dos recolhimentos nas contas tituladas pelos trabalhadores, vinculadas ao FGTS, de que tratam as Leis n.º 8.036/90, 9.601/98 e 10.097/00, das contribuições sociais instituídas pela Lei Complementar n.º 110/01, bem como a prestação de informações à Previdência Social, de que trata a Lei nº 9.528/97, o empregador/contribuinte deve utilizar, obrigatoriamente, a GFIP. 
	2.1.1  A GFIP pode ser apresentada sob três formas: 
	- GFIP – emitida pelo SEFIP; 
	- GFIP avulsa (uso exclusivo para empregadores domésticos e depósitos recursais); e 
	- GFIP pré-impressa (uso exclusivo para empregadores domésticos). 
	2.1.2  A GFIP será aceita pela Caixa e rede bancária conveniada se apresentada em uma das formas acima mencionadas, não sendo acatáveis quaisquer outras formas de geração, ainda que tenham aparente identidade com os modelos oficiais. 
	2.1.3  Para fins de quitação da GFIP, o empregador/contribuinte deve apresentá-la em 2 (duas) vias, com a seguinte destinação: 
	- 1ª VIA - CAIXA/BANCO CONVENIADO; 
	- 2ª VIA - EMPREGADOR/CONTRIBUINTE 
	2.1.3.1  Compete ao empregador/contribuinte, para fins de controle e fiscalização, manter em arquivo, pelo prazo legal, a sua via autenticada da GFIP, bem como o protocolo do Conectividade Social, quando for o caso. 
	2.1.4  Cada GFIP deve conter apenas uma competência, constituindo-se em documento de recolhimento do FGTS quando autenticado. 
	2.1.5  O empregador/contribuinte deve informar os valores relativos à remuneração do trabalhador, expressos na moeda vigente da competência a que se referir o recolhimento. 
	2.1.6  Na ausência do oportuno recolhimento, o empregador deverá prestar informações à Previdência Social preenchendo uma GFIP Declaratória, utilizando-se do SEFIP, o que corresponderá a uma confissão de dívida dos valores dela decorrentes e constitui crédito passível de inscrição em dívida ativa junto a CAIXA e MPAS. 
	2.2  DA GFIP EM MEIO MAGNÉTICO 
	2.2.1  Conforme Portaria Interministerial 326/00, de 19.01.00, do Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS e do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, a partir da competência agosto de 2000, o empregador está obrigado a recolher/apresentar a GFIP em meio magnético, exceto quando se tratar de depósito recursal – código 418 ou Recolhimento para empregado doméstico. 
	2.2.2  Para o recolhimento/apresentação da GFIP em meio magnético, o empregador/contribuinte deve orientar-se pelo Manual de Orientação da GFIP para Usuários do SEFIP, disponível nos “sites”: 
	- da CAIXA (www.caixa.gov.br);  
	- do MPAS (www.previdenciasocial.gov.br); 
	- do MTE (www.mte.gov.br). 
	2.2.2.1  Sempre que houver atualização do aplicativo SEFIP, a CAIXA publicará no Diário Oficial da União - DOU comunicado informando que a nova versão encontra-se disponível nos sites citados acima, para captura pelo empregador. 
	2.2.3  A apropriação dos valores recolhidos pelo empregador em contas individuais de seus empregados só pode ser acatada quando o arquivo de individualização tiver sido gerado pelo programa SEFIP e houver a confirmação da quitação da GFIP. 
	2.2.3.1  O arquivo de individualização gerado pelo programa SEFIP, poderá ser transmitido por meio da Internet, utilizando-se do aplicativo Conectividade Social, disponível no site da CAIXA (www.caixa.gov.br), ou entregado nas Agências Bancárias conveniadas, disquete, quando do seu recolhimento. 
	2.2.4  O recolhimento do FGTS somente deve ser acatado pela rede bancária conveniada ou agentes lotéricos se a GFIP for a gerada pelo Programa SEFIP, devendo estar acompanhada do protocolo de envio do arquivo magnético via Conectividade Social, ou do disquete, correspondente à respectiva GFIP. 
	2.2.5  A remuneração referente ao décimo terceiro salário, inclusive suas antecipações, deve ser informado, na moeda vigente, na competência a que se referir o recolhimento, separadamente da remuneração regular. 
	2.2.6  Os registros constantes dos arquivos magnéticos não necessitam da reprodução concomitante em meio papel, devendo o empregador/contribuinte, porém, preservar seus arquivos pelo prazo legal, conforme previsto no art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036, de 11/05/1990, para fins de fiscalização que, quando solicitadas, devem ser apresentadas em meio papel ou outro meio admitido pela fiscalização. 
	2.2.7  Os disquetes referentes ao recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social, entregues pelos empregadores/contribuintes, após tratamento das informações pela CAIXA, serão inutilizados. 
	2.2.8  Quando o arquivo de individualização for transmitido via Conectividade Social, além das duas vias da GFIP, o empregador deve apresentar o comprovante de envio – protocolo, para fins de comprovação da transmissão do arquivo. 
	2.2.9  A GFIP declaratória deve ser apresentada em uma via juntamente com o disquete, devendo a CAIXA e/ou o banco conveniado, obrigatoriamente, apor o carimbo Norma de Execução CSA/CIEF nº 001/90 na GFIP, atestando o recebimento do disquete, devolvendo-a ao empregador como comprovante de entrega, no entanto, o acatamento do disquete não garante a autenticidade dos dados contidos, somente após a validação do mesmo. 
	2.2.9.1  Em se tratando de GFIP declaratória de ausência de fato gerador das contribuições para a Previdência Social e FGTS (código de recolhimento 906), será dispensada a entrega da GFIP referente às competências subseqüentes até a ocorrência de fatos determinantes de recolhimento ao FGTS e/ou fato gerador de contribuição previdenciária. 
	2.2.10  Quando o arquivo, referente a GFIP declaratória for transmitido via Internet, utilizando-se do aplicativo Conectividade Social, o comprovante de envio é o protocolo gerado pela transmissão, o qual deve ser anexado à correspondente GFIP e mantidos em arquivo para fins de controle e fiscalização. 
	2.2.10.1  Neste caso, não é necessária a apresentação da GFIP em agências da CAIXA ou de bancos conveniados, pois o protocolo gerado pelo Conectividade Social é o comprovante do envio das informações. 
	2.2.11  Quando tratar-se de categoria 06 – Empregado doméstico, fica dispensada a entrega de GFIP Declaratória. 
	2.2.12  Categorias de empregados previstas no SEFIP, para informação pelo empregador/contribuinte: 
	CÓDIGO
	CATEGORIA
	01
	Empregado 
	02
	Trabalhador avulso 
	03
	Trabalhador não vinculado ao RGPS, mas com direito ao FGTS  
	04
	Empregado sob contrato de trabalho por prazo determinado (Lei n( 9.601/98) 
	05
	Contribuinte individual – Diretor não empregado com FGTS (Lei n.º 8.036/90, art. 16) 
	06
	Empregado doméstico 
	07
	Menor aprendiz – Lei 10097/2000
	11
	Contribuinte individual – Diretor não-empregado e demais empresários sem FGTS 
	12
	Demais agente públicos – os servidores de órgão ou entidade da administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, vinculados ao RGPS e sem direito ao FGTS, não enquadrados nas hipóteses dos códigos 19 a 21
	13
	Contribuinte individual – Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina, com contribuição sobre remuneração  
	14
	Contribuinte individual – Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina, com contribuição sobre salário-base (até competência 02/2000)
	15
	Contribuinte individual – Transportador autônomo, com contribuição sobre remuneração 
	16
	Contribuinte individual – Transportador autônomo – com contribuição sobre salário-base (até competência 02/2000)
	17
	Contribuinte individual – cooperado que presta serviço a empresas contratantes da cooperativa de trabalho 
	18
	Contribuinte Individual – Transportador cooperado que presta serviços a empresas contratantes para cooperativa de trabalho 
	19
	Agente Político – em exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, os Ministros de Estado, Secretários de Estado e Secretários municipais não amparado por regime próprio de Previdência Social, na qualidade de servidor titular do cargo eletivo
	20
	Servidor Público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, Servidor Público ocupante de cargo temporário
	21
	Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público e do Tribunal e Conselho de Contas
	2.2.13  Códigos de recolhimento previstos no SEFIP, para informação pelo empregador/contribuinte: 
	Cód.
	Situação
	115
	Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social (no prazo ou em atraso) 
	130
	Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social relativas ao trabalhador avulso (no prazo ou em atraso) 
	145
	Recolhimento ao FGTS de diferenças apuradas pela CAIXA 
	150
	Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social de empresa prestadora de serviços com cessão de mão-de-obra e empresa de trabalho temporário (Lei n.º 6.019/74), em relação aos empregados cedidos, ou de obra de construção civil – empreitada parcial (no prazo ou em atraso) 
	155
	Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social de obra de construção civil – empreitada total ou obra própria (no prazo ou em atraso) 
	307
	Recolhimento de Parcelamento do FGTS e Informações à Previdência Social 
	317
	Recolhimento de Parcelamento do FGTS de empresa com tomador de serviços e Informações à Previdência Social 
	327
	Recolhimento de Parcelamento do FGTS priorizando DEP e JAM e Informações à Previdência Social 
	337
	Recolhimento de Parcelamento do FGTS priorizando DEP e JAM de empresas com tomador de serviços e Informações à Previdência Social 
	345
	Recolhimento ao FGTS de diferenças de Parcelamento apuradas pela CAIXA 
	608
	Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social relativos a dirigente sindical (no prazo ou em atraso) 
	640
	Recolhimento ao FGTS para empregado não optante (competência anterior a 10/1988) 
	650
	Recolhimento ao FGTS e prestação de informações à Previdência Social relativos a dissídio coletivo ou reclamatória trabalhista (no prazo ou em atraso) 
	660
	Recolhimento exclusivo ao FGTS referente a reclamatória trabalhista (no prazo ou em atraso) 
	903
	Declaração do valor adicional pago pelo sindicato a dirigente sindical,  do valor pago pela Justiça do Trabalho a magistrado classista temporário  ou do valor pago pelos Tribunais Eleitorais aos nomeados magistrados, sobre os quais não incide FGTS 
	904
	Declaração para a Previdência Social e para o FGTS em decorrência de dissídio coletivo ou reclamatória trabalhista 
	905
	Declaração para a Previdência Social e para o FGTS 
	906
	Declaração de ausência de fato gerador das contribuições para a Previdência Social e FGTS (Sem Movimento) 
	907
	Declaração para a Previdência Social e para o FGTS de empresa prestadora de serviços com cessão de mão-de-obra e empresa de trabalho temporário (Lei n.º 6.019/74), em relação aos empregados cedidos, ou de obra de construção civil – empreitada parcial 
	908
	Declaração para a Previdência Social e para o FGTS de obra de construção civil – empreitada total ou obra própria 
	909
	Declaração para a Previdência Social e para o FGTS relativa ao trabalhador avulso 
	910
	Declaração para a Previdência Social e para o FGTS relativa a dirigente sindical 
	911
	Declaração, da Cooperativa de Trabalho para a Previdência Social, relativa aos contribuintes individuais cooperados.
	2.3  GFIP AVULSA 
	2.3.1  A GFIP avulsa – disponível no site da CAIXA (www.caixa.gov.br) e no comércio para total preenchimento pelo empregador, deve ser utilizada apenas para o recolhimento dos depósitos para fins de recurso, nos termos do art. 899 da CLT e para recolhimento de empregado doméstico, nos termos da Lei 5859/72, com redação dada pela Lei n.º 10.208/01, de 23.03.01. 
	2.3.1.1  INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA GFIP AVULSA 
	CAMPO 00 – PARA USO DA CAIXA 
	Não preencher 
	CAMPO 01 - CARIMBO CIEF 
	Para utilização pelas agências da CAIXA e dos bancos conveniados. 
	CAMPO 02 - RAZÃO SOCIAL/NOME 
	Indicar a denominação social do empregador. 
	No caso de empregado doméstico, indicar o nome da pessoa física do empregador. 
	CAMPO 03 - PESSOA PARA CONTATO/DDD/TELEFONE 
	Informar nome de pessoa e telefone para contato. 
	CAMPO 04 - CNPJ/CEI 
	Informar o número do CNPJ/CEI relativo ao empregador.  
	No caso de empregador doméstico, informar o número do CEI. 
	CAMPOS 05 a 09 - ENDEREÇO 
	Informar o endereço para o qual o empregador  deseja que sejam encaminhados as informações e os documentos gerados pela CAIXA. 
	CAMPO 10 - FPAS 
	Tratando-se de empregador doméstico, informar o código 868. 
	Tratando-se de recolhimento recursal, não preencher. 
	CAMPO 11 - CÓDIGO TERCEIROS 
	Não preencher. 
	CAMPO 12 - SIMPLES 
	No caso de empregador doméstico, informar o código 1. 
	No caso de recolhimento recursal, não preencher. 
	CAMPO 13 - ALÍQUOTA SAT 
	Não preencher. 
	CAMPO 14 - CNAE 
	Informar o código CNAE FISCAL. 
	No caso de empregador doméstico, informar o código 9500100. 
	CAMPO 15 - TOMADOR DE SERVIÇO (CNPJ/CEI) 
	NÃO PREENCHER 
	CAMPO 16 - TOMADOR DE SERVIÇO (RAZÃO SOCIAL) 
	NÃO PREENCHER 
	CAMPO 17 - VALOR DEVIDO PREVIDÊNCIA SOCIAL 
	Informar o valor total da contribuição devida à Previdência Social, no mês de competência, assim considerado:  
	- o somatório da contribuição descontada do empregado doméstico; 
	- a contribuição do empregador;  
	- quando houver, informar também neste campo, o valor da contribuição relativa ao 13º salário, inclusive aquele havido em razão de rescisão de contrato de trabalho por parte do empregado doméstico ou do empregador, ou em face de aposentadoria ou falecimento. 
	CAMPO 18 - CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA EMPREGADO 
	Informar o valor total da contribuição para a Previdência Social descontada da remuneração dos empregados domésticos no mês de competência. 
	CAMPO 19 - VALOR SALÁRIO-FAMÍLIA 
	NÃO PREENCHER 
	CAMPO 20 - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL 
	NÃO PREENCHER 
	CAMPO 21 - RECEITA EVENTO DESPORTIVO/PATROCÍNIO 
	NÃO PREENCHER 
	CAMPO 22 - COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL 
	NÃO PREENCHER 
	CAMPO 23 - SOMATÓRIO (17+18+19+20+21+22) 
	Informar o resultado da soma dos valores constantes nos campos 17 e 18. 
	CAMPO 24 - COMPETÊNCIA MÊS/ANO 
	Preencher, no formato MM/AAAA, indicando o mês/ano a que se refere o recolhimento para o FGTS e/ou informações à Previdência Social. 
	CAMPO 25 - CÓDIGO RECOLHIMENTO 
	Indicar um dos códigos abaixo, conforme a situação: 
	CÓDIGO
	ESPECIFICAÇÃO
	115
	Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social (no prazo ou em atraso)
	418
	Recolhimento recursal para o FGTS
	CAMPO 26 - OUTRAS INFORMAÇÕES 
	Para o recolhimento recursal deve ser preenchido com o número do processo e conter a identificação do juízo correspondente. 
	CAMPO 27 - Nº PIS-PASEP/INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 
	Informar o número do PIS/PASEP do trabalhador. 
	O empregado doméstico, categoria 6, pode ser informado com o nº de inscrição no PIS-PASEP ou na inexistência desse, com o número de inscrição na condição de Contribuinte Individual – CI, da Previdência Social. 
	CAMPO 28 - ADMISSÃO (DATA) 
	Informar, no formato DD/MM/AAAA, a data de admissão do empregado doméstico, inclusive daqueles afastados para prestar serviço militar obrigatório.  
	Para o empregado doméstico, deve ser informada, logo abaixo da data de admissão, a data em que o empregador doméstico optou pela inclusão desse trabalhador no Sistema do FGTS e, caso essa data seja diferente da data de admissão, não pode ser anterior a MARÇO/2000. 
	CAMPO 29 - CARTEIRA DE TRABALHO (Nº/SÉRIE) 
	Informar o número e série da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS dos trabalhadores. 
	CAMPO 30 - CATEGORIA 
	Informar, de acordo com a categoria do trabalhador, usando um dos seguintes códigos: 
	CÓDIGO
	CATEGORIA
	1
	Empregado (para identificação do depósito recursal)
	6
	Empregado doméstico
	CAMPO 31 - REMUNERAÇÃO (SEM PARCELA DO 13º SALÁRIO) 
	No caso de recolhimento recursal, informar o valor devido a esse título. 
	Quando se tratar de empregado doméstico, informar o valor integral da remuneração paga ou devida a cada trabalhador na competência correspondente, excluindo a parcela do 13º Salário, de acordo com as situações abaixo: 
	a) quando afastado para prestar o serviço militar obrigatório: 
	- valor da remuneração mensal; 
	- férias e 1/3 constitucional, quando for o caso. 
	b) durante o período de afastamento por motivo de acidente de trabalho ou licença-maternidade, informar a remuneração mensal integral a que o trabalhador teria direito se estivesse trabalhando, inclusive nos meses de afastamento e retorno. 
	c) no caso de auxílio-doença, observar as seguintes orientações: 
	- no mês de afastamento, informar a remuneração correspondente aos dias efetivamente trabalhados, acrescida da remuneração referente aos 15 (quinze) dias iniciais de afastamento. 
	- se o período total ultrapassar o mês de afastamento, a remuneração correspondente aos dias excedentes, deve ser informada na GFIP do mês seguinte; 
	- no mês de retorno, informar a remuneração correspondente aos dias efetivamente trabalhados; 
	- se o auxílio-doença for prorrogado, pela mesma doença, dentro de 60 (sessenta) dias contados da cessação do benefício anterior, informar no mês do novo afastamento apenas a remuneração correspondente aos dias efetivamente trabalhados. 
	d) a incidência da contribuição sobre a remuneração das férias ocorre no mês a que elas se referem, mesmo quando pagas antecipadamente, na forma da legislação trabalhista. 
	CAMPO 32 - REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO (SOMENTE PARCELA DO 13ºSALÁRIO) 
	Informar o valor correspondente à parcela do 13º salário paga ou devida aos empregados domésticos no mês de competência. 
	CAMPO 33 – OCORRÊNCIA 
	NÃO PREENCHER 
	CAMPO 34 - NOME DO TRABALHADOR 
	Informar, por completo, o nome civil do trabalhador, omitidos os títulos e patentes. 
	Quando o campo não comportar o nome completo, manter o prenome, o sobrenome e abreviar os nomes intermediários utilizando a primeira letra. 
	CAMPO 35 – DATA DE MOVIMENTAÇÃO/CÓDIGO 
	Informar o código de movimentação, bem como as datas de efetivo afastamento e retorno, quando for o caso, no formato DD/MM/AAAA, nas situações discriminadas no quadro a seguir: 
	CÓDIGO
	ESPECIFICAÇÃO
	H
	Rescisão, com justa causa, por iniciativa do empregador
	I1
	Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, inclusive rescisão antecipada do contrato a termo
	I2
	Rescisão por culpa recíproca ou força maior
	I3
	Rescisão por término do contrato a termo
	I4
	Rescisão, sem justa causa do contrato de trabalho do empregado doméstico, por iniciativa do empregador
	J
	Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do trabalhador
	K
	Rescisão a pedido do trabalhador ou por iniciativa do empregador, com justa causa, no caso de trabalhador não optante, com menos de um ano de serviço
	L
	Outros motivos de rescisão de contrato de trabalho
	M
	Mudança de regime estatutário
	N1
	Transferência do empregado para outro estabelecimento da mesma empresa, sem que tenha havido rescisão de contrato de trabalho
	N2
	Transferência do empregado para estabelecimento de outra empresa que tenha assumido os encargos trabalhistas, sem que tenha havido rescisão de contrato de trabalho
	O1
	Afastamento temporário por motivo de acidente do trabalho, por período superior a 15 dias
	O2
	Novo afastamento temporário em decorrência do mesmo acidente do trabalho
	P1
	Afastamento temporário por motivo de doença, por período superior a 15 dias
	P2
	Novo afastamento temporário em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias contados da cessação do afastamento anterior
	Q1
	Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade
	Q2
	Prorrogação do afastamento temporário por motivo de licença-maternidade
	Q3
	Afastamento temporário por motivo de aborto não criminoso
	R
	Afastamento temporário para prestar serviço militar
	S
	Falecimento
	U1
	Aposentadoria sem continuidade de vínculo empregatício
	U2
	Aposentadoria com continuidade de vínculo empregatício
	U3
	Aposentadoria por Invalidez
	W
	Afastamento temporário para exercício de mandato sindical
	X
	Licença sem vencimentos
	Y
	Outros motivos de afastamento temporário
	Z1
	Retorno de afastamento temporário por motivo de licença-maternidade
	Z2
	Retorno de afastamento temporário por motivo de acidente do trabalho
	Z3
	Retorno de novo afastamento temporário em decorrência do mesmo acidente do 
	Trabalho
	Z4
	Retorno de afastamento temporário por motivo de prestação de serviço militar
	Z5
	Outros retornos de afastamento temporário e/ou licença
	Nos casos de afastamento temporário, entende-se como data de afastamento o dia imediatamente anterior ao do efetivo afastamento e, como data de retorno, o último dia do afastamento. 
	Ocorrendo mais de uma movimentação dentro do mês, em relação ao mesmo trabalhador, utilizar tantas linhas quantas forem necessárias. 
	Todas as movimentações devem ser informadas com os respectivos códigos e datas, identificando o trabalhador em todas as linhas utilizadas. 
	Quando ocorrer afastamento que abranja duas ou mais competências, a data e o código de movimentação devem ser informados apenas na GFIP da competência do início do afastamento. 
	A remuneração, entretanto, deve ser calculada e registrada apenas na primeira linha, independentemente do número de movimentações. 
	CAMPO 36 - NASCIMENTO (DATA) 
	Informar, no formato DD/MM/AAAA, a data de nascimento do trabalhador. 
	O preenchimento deste campo é obrigatório para a categoria 6. 
	CAMPO 37 - SOMATÓRIO (CAMPO 31) 
	Informar o somatório dos valores relacionados na coluna 31 da respectiva guia. 
	CAMPO 38 - SOMATÓRIO (CAMPO 32) 
	Informar o somatório dos valores relacionados na coluna 32 da respectiva guia. 
	CAMPO 39 - SOMA 
	NÃO PREENCHER 
	CAMPO 40 - REMUNERAÇÃO + 13º SAL (CAT. 1, 2, 3, 5 e 6) 
	Informar o somatório dos valores relativos à remuneração e à parcela do 13º salário dos trabalhadores. 
	CAMPO 41 - REMUNERAÇÃO + 13º SAL (CAT. 4) 
	NÃO PREENCHER 
	CAMPO 42 - TOTAL A RECOLHER FGTS 
	No prazo: 
	- aplicar 8%(oito por cento) sobre o valor informado no campo 40. 
	Em atraso: 
	- aplicar sobre o valor informado no campo 40, o índice de atualização publicado mensalmente pela CAIXA, em Edital, correspondente à competência na data do recolhimento. 
	- Informar neste campo o valor obtido pela aplicação do índice de atualização.  
	Depósito recursal: 
	- informar o mesmo valor indicado no campo 37. 
	LOCAL E DATA 
	Informar a cidade e a data do preenchimento da GFIP. 
	ASSINATURA 
	Assinatura do empregador ou de seu representante legal. 
	2.4  DA GFIP PRÉ-IMPRESSA 
	2.4.1  Utilizada exclusivamente por empregadores domésticos para recolhimentos do FGTS. 
	2.4.2  Para preenchimento da GFIP pré-impressa, o empregador doméstico deverá observar as instruções de preenchimento da GFIP avulsa, no que couber. 
	2.4.3  Esse formulário é encaminhado pela CAIXA, mensalmente, em uma via, para o endereço do empregador cadastrado no FGTS e a sua emissão constitui, tão somente, mera liberalidade da CAIXA na qualidade de Agente Operador do FGTS. 
	2.4.4  Os empregadores domésticos cadastrados no sistema FGTS deverão utilizar a GFIP pré-emitida, desde que preservada a competência para a qual foi gerada.  Para isso o empregador doméstico deve conferir os dados constantes na guia, corrigindo-os, se necessário, utilizando-se dos formulários de alterações cadastrais RDE Modelo 2 e/ou Retificação de Dados do Trabalhador - FGTS/INSS – RDT Modelo 2, disponíveis nas agências e no site da CAIXA (www.caixa.gov.br), sob pena de, pela inobservância, ficar sujeito a eventuais ônus previstos na legislação vigente. 
	2.4.5  Na eventual não recepção da GFIP pré-impressa até o último dia do mês da competência, o empregador doméstico deve efetuar o recolhimento do FGTS e prestar informações à Previdência Social utilizando-se de GFIP avulsa, ou GFIP em meio magnético. 
	2.4.6  A opção pela apresentação da GFIP em meio magnético determina o cancelamento do envio da GFIP pré-impressa ao empregador. 
	3  DO DERF 
	3.1  O empregador utiliza o DERF para efetivação dos recolhimentos ao FGTS nas seguintes situações: 
	3.1.1  Parcelamento administrativo – não optante – código de recolhimento 046. 
	3.1.2  Depósitos de entidades com fins filantrópicos – código de recolhimento 604 -, referente a competências anteriores a outubro de 1989, nos termos do Decreto-Lei nº 194/67, nas seguintes situações: 
	- quando da rescisão de contrato de trabalho com justa causa; 
	- quando da rescisão de contrato de trabalho a pedido do trabalhador; 
	- para fins de utilização em moradia própria, conforme determinado nas legislações próprias 
	3.1.2.1  Informações relevantes para o preenchimento do DERF: 
	- Competência (campo 23) - preencher com 09/1989; 
	- Código de recolhimento (campo 24) - preencher com o código 604, tanto no prazo quanto em atraso; 
	- Informações complementares (campo 17) - preencher com o período global a que se refere o recolhimento, no formato MM/AAAA a MM/AAAA; 
	- Depósito sem 13º salário (campo 29) - preencher com o valor total de depósitos devido ao trabalhador, convertido para a moeda da data da quitação; 
	- JAM (campo 30) - preencher com o valor total de JAM devido ao trabalhador, convertido para a moeda da data da quitação. 
	3.1.2.2  Para as entidades que se valeram desse dispositivo legal, as competências anteriores a outubro de 1989 também podem ser recolhidas espontaneamente. 
	3.1.3  Juros de mora e multa calculados sobre depósito atualizado, devidos na regularização de débito para com o FGTS referente a contrato de trabalho de duração superior a um ano, rescindido ou extinto, quando mantido com trabalhador admitido na condição de não optante – código de recolhimento 639. 
	3.1.4  Juros de mora e multa calculados sobre depósito atualizado, incidentes sobre competências e valores reconhecidos como devidos no âmbito da Justiça do Trabalho, vencidos e pagos diretamente ao trabalhador – código de recolhimento 639. 
	3.1.5  Recolhimento de contribuição social – GFIP código de recolhimento 725. 
	3.1.5.1  Este código é utilizado para regularizar a ausência do recolhimento da Contribuição Social de 0,5%(meio por cento) e/ou seus encargos, quando em decorrência de recolhimentos mensais, do mês anterior à rescisão, mês da rescisão e aviso prévio indenizado. 
	3.1.6  Recolhimento de contribuição social – GRFC código de recolhimento 727. 
	3.1.6.1  Este código é utilizado para regularizar a ausência do recolhimento da Contribuição Social de 10% (dez por cento), bem como  seus encargos, quando for o caso, incidente sobre multa rescisória. 
	3.1.7  Diferenças de encargos  que não englobem valores devidos ao trabalhador – código de recolhimento 728. 
	3.1.8  Diferenças de encargos, englobando valores devidos ao trabalhador (Juros e Atualização Monetária – JAM) – código de recolhimento 736. 
	3.1.9  Regularização de débito gerado por divergência entre valores recolhidos (DEP/JAM) e individualizados através de GR/RE e GRE que originaram saldo devedor do empregador – código de recolhimento 809. 
	3.2  Com exceção dos depósitos de entidades com fins filantrópicos, o recolhimento dos depósitos previstos no item anterior ocorre a qualquer tempo, observada a atualização dos valores até o dia do efetivo recolhimento. 
	3.3  O DERF pode ser obtido em qualquer agência da CAIXA, gratuitamente, para total preenchimento pelo empregador. 
	3.4  O preenchimento e as informações prestadas no DERF são de inteira responsabilidade do empregador. 
	3.5  Para fins de quitação da DERF, o empregador deve apresentá-la em 2 (duas) vias, com a seguinte destinação: 
	- 1ª VIA - CAIXA/BANCO CONVENIADO 
	- 2ª VIA - EMPREGADOR 
	4  DA GRFC 
	4.1  É utilizada para os recolhimentos das importâncias de que trata o artigo 18 da Lei nº 8.036/90, com redação dada pela Lei nº 9.491/97, relativos a multa rescisória, verbas indenizatórias, quando for o caso,  aos depósitos do FGTS do mês da rescisão e do mês imediatamente anterior, caso ainda não tenham sido efetuados, acrescidos das contribuições sociais instituídas pela Lei Complementar nº 110/01. 
	4.1.1  A utilização do formulário GRFC é obrigatória para os Recolhimentos Rescisórios do FGTS efetuados a partir de 28.09.01. 
	4.2  A GRFC pode ser apresentada sob duas formas: 
	- GRFC pré-impressa pela CAIXA contém os dados relativos a identificação do empregador e do trabalhador no cadastro do FGTS, bem como o saldo da conta vinculada para fins de cálculo da multa rescisória e contribuição social, quando for o caso, contemplando a informação da Maior Competência processada; 
	- GRFC avulsa - formulário disponível no comércio, para preenchimento integral dos campos pelo empregador e no site da CAIXA (www.caixa.gov.br); 
	4.2.1  A GRFC pode ser aceita pela rede bancária conveniada quando apresentada em uma das formas citadas, ou quando guardar estrita semelhança com o modelo/formulário avulso.  
	4.3  Para fins de quitação da GRFC, o empregador deve apresentá-la em 2 (duas) vias, com a seguinte destinação: 
	- 1ª VIA - CAIXA/BANCO CONVENIADO 
	- 2ª VIA - EMPREGADOR 
	4.3.1  Ao empregador compete entregar ao trabalhador uma cópia da GRFC quitada, mantendo sua via em arquivo, pelo prazo legal, para fins de controle e fiscalização. 
	4.4  Para as demissões sem justa causa ou por culpa recíproca ou força maior, ocorridas a partir de 01 de maio de 2002, referente a trabalhador cuja data de admissão, naquele contrato de trabalho, for anterior a 01/03/1990, deverá ser incluído na base de cálculo para a multa rescisória, o complemento de atualização monetária de que trata a Lei Complementar nº 110/01, de 29.06.01. 
	4.4.1  Referidos complementos somente integrarão a base de cálculo da multa rescisória caso o trabalhador tenha formalizado o Termo de Adesão, nas condições estabelecidas na citada Lei Complementar, até 30 (trinta) dias antes da data da demissão ou do comunicado do aviso prévio. 
	4.4.1.1  Para tanto, as empresas ficam responsáveis pela confirmação dessas informações dirigindo-se a uma agência da Caixa Econômica Federal e solicitando a posição do referido empregado. 
	4.4.2  Para obtenção dessas informações, o empregador deve dirigir-se a uma agência da CAIXA, munido de solicitação formal, em duas vias, onde constem os dados de identificação do empregador (razão social, CNPJ/CEI, código no FGTS e UF onde são efetuados os recolhimentos) e do trabalhador (nome, CTPS, PIS/PASEP, data de admissão e número da conta no FGTS). 
	4.4.3  O fornecimento do extrato com as informações relativas ao complemento de atualização monetária ocorrerá em até cinco dias úteis, contados a partir do dia seguinte à data do protocolo da solicitação na CAIXA. 
	4.4.4  Caso não exista valores disponíveis referente ao complemento em questão para o trabalhador pesquisado, quando da consulta efetuada, o empregador deverá certificar-se com o mesmo se foi efetivamente efetuada a adesão, que, em caso positivo, deverá ser ressalvada no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho – TRCT. 
	4.4.5  Nessa ressalva, o empregador deverá se responsabilizar pelo recolhimento “a posteriori” da diferença sobre o complemento de atualização monetária, se devida, a título de multa rescisória, arcando com os encargos decorrentes. 
	4.4.6  As empresas que recebem o arquivo retorno através do Conectividade Social, com a posição do saldo para fins rescisórios, deverão, da mesma forma, buscar informações junto a CAIXA sobre o complemento em questão antes de promover os cálculos devidos a título de multa rescisória, pois tais valores não estão incluídos nesse arquivo. 
	4.4.7  Só será devida a inclusão dos valores do complemento para fins de base de cálculo para multa rescisória, se os mesmos referirem-se ao contrato de trabalho que está sendo rescindido. 
	4.4.8  A não observação do constante nesta Circular sujeitará o empregador aos procedimentos inerentes à fiscalização do trabalho e aos impedimentos de obtenção da certificação de regularidade perante ao FGTS. 
	4.5  DA GRFC PRÉ-IMPRESSA 
	4.5.1  A CAIXA, na qualidade de Agente Operador do FGTS, por mera liberalidade, emite a GRFC pré-impressa, contendo os dados de identificação do empregador e do trabalhador no cadastro do FGTS, bem como o saldo da conta vinculada para fins de cálculo da multa rescisória e a informação da maior competência processada.  
	4.5.2  Para sua obtenção, o empregador deve dirigir-se a uma agência da CAIXA, munido de solicitação formal, em duas vias, onde constem os dados de identificação do empregador (razão social, CNPJ/CEI, código no FGTS e UF onde são efetuados os recolhimentos) e do trabalhador (nome, CTPS, PIS/PASEP, data de admissão e número da conta no FGTS). 
	4.5.3  O empregador deve conferir todos os dados constantes da GRFC, atentando para a data em que o saldo para fins rescisórios está atualizado, acrescentando os depósitos e atualizações devidas, quando for o caso, para a época da rescisão contratual. 
	4.5.3.1  Constatando a existência de dado cadastral incorreto na GRFC pré-impressa, o empregador deve corrigi-lo utilizando-se dos formulários RDT Modelo 2 e/ou RDE Modelo 2, conforme o caso, entregá-lo a uma agência da CAIXA e solicitar nova emissão da guia após a correção. 
	4.5.3.2  Para demissões sem justa causa ou por culpa recíproca ou força maior, ocorridas a partir de 01 de maio de 2002, referente a trabalhador cuja data de admissão, naquele contrato de trabalho, for anterior a 01/03/1990, o empregador deverá adotar os procedimentos citados no item 4.4 desta Circular e de seus subitens. 
	4.5.3.3  Será de responsabilidade do empregador a inexistência ou inexatidão do saldo para fins rescisórios informado pela CAIXA, quando esse houver realizado recolhimento sem a devida e correta individualização na conta vinculada do trabalhador, recolhimento a menor ou na ausência de recolhimento. 
	4.5.3.4  Os saques na vigência do contrato de trabalho ocorridos na conta vinculada em período anterior à migração dos cadastros dos bancos depositários, em face da legislação então vigente, não compõe o valor do saldo para fins rescisórios, devendo sua apuração, quando for o caso, ser requerida pelo empregador à CAIXA, formalmente com documentação probatória, por meio de suas agências.  
	4.5.4  O fornecimento da GRFC pré-impressa ocorre em até cinco dias úteis, contados a partir do dia seguinte à data do protocolo da solicitação na CAIXA. 
	4.5.5  A GRFC pré-impressa é fornecida em uma via, ficando a cargo do empregador a sua fiel reprodução para compor o conjunto de 02 (duas) vias, necessário à efetivação do recolhimento. 
	4.5.6  A disponibilização da GRFC pré-impressa, todavia, não a torna formulário de uso obrigatório ou exclusivo para a efetivação dos recolhimentos rescisórios do FGTS. 
	4.5.7  Para preenchimento da GRFC pré-impressa, o empregador deve observar as instruções de preenchimento da GRFC, no que couber. 
	4.6  DA GRFC AVULSA 
	4.6.1  Disponível no site da CAIXA (www.caixa.gov.br) e também no comércio local, para preenchimento integral pelo empregador. 
	4.7  DO PREENCHIMENTO DA GRFC 
	4.7.1  O preenchimento da GRFC é de inteira responsabilidade do empregador, que deve seguir procedimentos adiante indicados, e, no caso de empregador doméstico os campos 10, 11, e 21 não devem ser preenchidos: 
	CAMPO 00 - PARA USO DA CAIXA 
	NÃO PREENCHER 
	CAMPO 01 - CARIMBO CIEF 
	Para utilização pelas agências da CAIXA e de bancos conveniados. 
	CAMPO 02 - RAZÃO SOCIAL/NOME 
	Indicar a denominação social/nome do empregador. Tratando-se de cessão de trabalhador, informar o nome do órgão de origem. 
	CAMPO 03 - CNPJ/CEI 
	Indicar o número do CNPJ/CEI relativo ao empregador. Tratando-se de cessão de trabalhador, indicar o número do CNPJ/CEI do órgão de origem. No caso de empregado doméstico, deve ser informado o CEI do empregador. 
	CAMPO 04 - PESSOA PARA CONTATO/DDD/TELEFONE 
	Informar nome de pessoa e telefone para contato. 
	CAMPOS 05 a 09 - ENDEREÇO 
	Informar o endereço para qual o empregador deseja que sejam encaminhados as informações e os documentos gerados pela CAIXA. 
	CAMPO 10 - TOMADOR DE SERVIÇO (CNPJ/CEI) 
	Preencher com o CNPJ/CEI do tomador de serviço indicado no campo 11, ou matrícula CEI da obra de construção civil, conforme o caso. 
	CAMPO 11 - TOMADOR DE SERVIÇO (RAZÃO SOCIAL) 
	O cedente de mão-de-obra deve informar a razão/denominação social do tomador de serviço. 
	No caso de cessão de trabalhador, informar o nome do órgão ou empregador requisitante. 
	CAMPO 12 - FPAS 
	Informar o código referente à atividade econômica principal do empregador que identifica as contribuições ao FPAS e a terceiros. 
	No caso de empregador doméstico, informar o código 868. 
	CAMPO 13 - SIMPLES 
	Informar se o empregador é ou não optante pelo SIMPLES, mediante os seguintes códigos: 
	1 - não optante; 
	2 - optante – faturamento anual até R$ 1.200.000,00; 
	3 - optante – faturamento anual superior a R$ 1.200.000,00; 
	4 - não optante – produtor rural pessoa física (CEI e FPAS 604) - faturamento anual superior a R$ 1.200.000,00; 
	No caso de empregador doméstico e produtor rural pessoa física com faturamento inferior a R$ 1.200.000,00 anuais, informar o código 1. 
	CAMPO 14 - CNAE 
	Informar o código CNAE FISCAL. 
	No caso de empregador doméstico, informar o código 9500100. 
	A tabela de códigos do CNAE Fiscal, pode ser consultada na Internet nos “sites”: 
	- www.caixa.gov.br 
	- www.previdenciasocial.gov.br 
	- www.receita.fazenda.gov.br 
	CAMPO 15 - NOME DO TRABALHADOR 
	Informar, por completo, o nome civil do trabalhador, omitidos os títulos e patentes. 
	Quando o campo não comportar o nome completo, manter o prenome e o sobrenome, abreviando os nomes intermediários mediante a utilização da primeira letra destes.  
	CAMPO 16 - Nº DO PIS/PASEP/INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 
	Informar o número do PIS/PASEP do trabalhador. 
	Para o empregado doméstico não inscrito no PIS/PASEP, deve ser informado o número de inscrição na condição de Contribuinte Individual – CI, na Previdência Social. 
	CAMPO 17 - DATA ADMISSÃO 
	Informar, no formato DD/MM/AAAA, a data de admissão do trabalhador. 
	CAMPO 18 – CAT (Categoria de Trabalhador) 
	Informar, de acordo com a categoria de trabalhador, usando um dos seguintes códigos: 
	CÓDIGO
	CATEGORIA
	1
	Trabalhador
	3
	Trabalhador não vinculado ao RGPS, mas com direito ao FGTS
	4
	Trabalhador contratado nos termos da Lei 9.601/98
	5
	Contribuinte Individual – Diretor não empregado com FGTS (Lei nº 8.036/90, artigo 16)
	6
	Empregado doméstico
	7
	Menor Aprendiz (Lei nº 10.097/00)
	Os trabalhadores afastados para prestar serviço militar obrigatório enquadram-se na categoria 1. 
	Sempre que este código deixar de ser informado ou for informado incorretamente, será adotado o código 1. 
	CAMPO 19 – DATA MOVIMENTAÇÃO/CÓDIGO 
	Informar, no formato DD/MM/AAAA, a data de movimentação do trabalhador que teve seu contrato de trabalho rescindido, bem como o código de movimentação, conforme situações discriminadas no quadro a seguir: 
	 CÓDIGO
	SITUAÇÃO
	I 1
	Rescisão, sem justa causa, por iniciativa do empregador, inclusive a rescisão antecipada de contrato a termo
	I 2
	Rescisão, por culpa recíproca ou força maior
	I 3
	Rescisão por término de contrato de trabalho por prazo determinado
	I 4
	Rescisão, sem justa causa, do contrato de trabalho do empregado doméstico, por iniciativa do empregador
	L
	Outros motivos de rescisão do contrato de trabalho
	No caso de rescisão antecipada do contrato de trabalho por prazo determinado (inclusive os firmados nos termos das Leis 6.019/74 e 9.601/98) deve ser informado o código de afastamento I1. 
	Entende-se como data de movimentação, no caso de rescisão do contrato de trabalho, o último dia trabalhado. 
	Sempre que este código deixar de ser informado ou for informado incorretamente, será adotado o código I1. 
	CAMPO 20- AVISO PRÉVIO 
	Informar a modalidade de aviso prévio concedido ao trabalhador, conforme códigos abaixo: 
	1 - Trabalhado 
	2 - Indenizado 
	Nos casos de término de contrato de trabalho por prazo determinado (inclusive os firmados nos termos das Leis 6.019/74 e 9.601/98) e força maior, deve ser informado, neste campo, o código 1, em face da sua similaridade com o contrato cujo aviso prévio foi trabalhado. 
	Sempre que este código deixar de ser informado ou for informado incorretamente, será adotado o código 1. 
	CAMPO 21 –RECOLHIMENTO DISSÍDIO/ACORDO (Data da homologação/publicação) 
	Preencher somente quando se tratar de recolhimento referente a dissídio coletivo ou acordo trabalhista, informando a data da sua homologação/publicação. 
	CAMPO 22 - DATA NASCIMENTO 
	Informar, no formato DD/MM/AAAA, a data de nascimento do trabalhador. 
	CAMPO 23 - CARTEIRA DE TRABALHO (Nº/SÉRIE) 
	Informar o número e série da CTPS do trabalhador. 
	CAMPO 24 - DATA OPÇÃO 
	Indicar a data em que o trabalhador fez sua opção pelo regime do FGTS.  
	Preencher somente para os trabalhadores cuja data de admissão seja anterior a 05 OUT 88 ou no caso de empregado doméstico, a data em que o empregador doméstico optou pela sua inclusão no Sistema do FGTS, que pode ser igual ou posterior à data de admissão, porém não anterior a 01.03.2000. 
	CAMPO 25 - MÊS ANTERIOR À RESCISÃO 
	Informar o valor integral da remuneração (incluindo a parcela do 13º salário) paga, devida ou creditada, referente ao mês anterior ao do efetivo desligamento do trabalhador. 
	Não preencher este campo quando o recolhimento já tiver sido efetuado. 
	CAMPO 26 – MÊS DA RESCISÃO 
	Informar o valor integral da remuneração (incluindo a parcela do 13º salário) paga, devida ou creditada, referente ao mês do efetivo desligamento do trabalhador. 
	CAMPO 27 – AVISO PRÉVIO INDENIZADO 
	Informar o valor integral do aviso prévio indenizado (incluindo a parcela do 13º salário) pago, devido ou creditado ao trabalhador. 
	CAMPO 28 – SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS 
	Informar o saldo da conta do FGTS do trabalhador que servirá de base para o cálculo da multa rescisória. O valor do saldo é composto pelo montante de todos os depósitos devidos ao FGTS na vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações devidas durante a vigência deste. 
	Atentar para os valores do mês anterior à rescisão, do mês da rescisão e do aviso prévio indenizado, quando for o caso, que devem ser acrescidos ao saldo, caso não constem do extrato emitido.  Neste caso sem 0,5% da Contribuição Social. 
	Os saques efetuados pelo trabalhador na vigência do contrato de trabalho, devidamente atualizados, compõem o saldo da conta vinculada para efeito de cálculo da multa rescisória e da contribuição social. 
	Para demissões sem justa causa ou por culpa recíproca ou força maior, ocorridas a partir de 01 de maio de 2002, referente a trabalhador cuja data de admissão, naquele contrato de trabalho, for anterior a 01/03/1990, o empregador deverá adotar os procedimentos citados no item 4.4 desta Circular e de seus subitens. 
	Quando informado código de movimentação I3, este campo não deverá ser preenchido. 
	CAMPO 29 – SOMATÓRIO (Campos 25 a 28) 
	Informar o somatório dos valores relacionados nos campos 25 a 28, da respectiva guia. 
	CAMPO 30 – MÊS ANTERIOR À RESCISÃO 
	a) Para o recolhimento no prazo legalmente estabelecido em se tratando de empregador sujeito ao recolhimento da Contribuição Social, estabelecida pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01, a partir da competência Outubro 2001: 
	- aplicar a alíquota de 8,5%(oito e meio por cento) sobre o valor constante no campo 25 para as categorias 01, 03 e 05; 
	- aplicar a alíquota de 2,5%(dois e meio por cento) sobre o valor constante no campo 25 para as categorias 04 e 07. 
	b) Para o recolhimento em atraso, em se tratando de empregador sujeito ao recolhimento da Contribuição Social, estabelecida pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01, a partir da competência Outubro 2001: 
	- aplicar sobre o valor constante no campo 25 o Índice FGTS para Recolhimento em Atraso, constante do Edital CAIXA para Recolhimento em Atraso, em seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 1,0625 para as categorias 01, 03 e 05; 
	- aplicar sobre o valor constante no campo 25 o Índice FGTS para Recolhimento em Atraso, constante do Edital CAIXA para Recolhimento em Atraso, em seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 0,3125 para as categorias 04 e 07. 
	c) Para o recolhimento no prazo legalmente estabelecido em se tratando de empregador isento do recolhimento da Contribuição Social estabelecida pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01: 
	- aplicar a alíquota de 8%(oito por cento) sobre o valor constante no campo 25 para as categorias 01, 03, 05 e 06; 
	- aplicar a alíquota de 2%(dois por cento) sobre o valor constante no campo 25 para as categorias 04 e 07. 
	d) Para o recolhimento em atraso, em se tratando de empregador isento do recolhimento da Contribuição Social estabelecida pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01: 
	- aplicar sobre o valor constante no campo 25 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA para as categorias 01, 03, 05 e 06; 
	- aplicar sobre o valor constante no campo 25 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA para as categorias 04 e 07 e, em seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 0,25. 
	CAMPO 31 – MÊS DE RESCISÃO 
	a) Para o recolhimento no prazo legalmente estabelecido em se tratando de empregador sujeito ao recolhimento da Contribuição Social, estabelecida pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01, a partir da competência Outubro 2001: 
	- aplicar a alíquota de 8,5%(oito e meio por cento) sobre o valor constante no campo 26 para as categorias 01, 03 e 05; 
	- aplicar a alíquota de 2,5%(dois e meio por cento) sobre o valor constante no campo 26 para as categorias 04 e 07. 
	b) Para o recolhimento em atraso, em se tratando de empregador sujeito ao recolhimento da Contribuição Social, estabelecida pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01, a partir da competência Outubro 2001: 
	- aplicar sobre o valor constante no campo 26 o Índice FGTS para Recolhimento em Atraso, constante do Edital CAIXA para Recolhimento em Atraso, publicado mensalmente no DOU e, em seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 1,0625 para as categorias 01, 03 e 05; 
	- aplicar sobre o valor constante no campo 26 o Índice FGTS para Recolhimento em Atraso, constante do Edital CAIXA para Recolhimento em Atraso, em seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 0,3125 para as categorias 04 e 07. 
	c) Para o recolhimento no prazo legalmente estabelecido em se tratando de empregador isento do recolhimento da Contribuição Social estabelecida pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01: 
	- aplicar a alíquota de 8%(oito por cento) sobre o valor constante no campo 26 para as categorias 01, 03, 05 e 06; 
	- aplicar a alíquota de 2%(dois por cento) sobre o valor constante no campo 26 para as categorias 04 e 07. 
	d) Para o recolhimento em atraso, em se tratando de empregador isento do recolhimento da Contribuição Social estabelecida pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01: 
	- aplicar sobre o valor constante no campo 26 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA para as categorias 01, 03, 05 e 06; 
	- aplicar sobre o valor constante no campo 26 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA para as categorias 04 e 07 e, em seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 0,25. 
	CAMPO 32 – AVISO PRÉVIO INDENIZADO 
	a) Para o recolhimento no prazo legalmente estabelecido em se tratando de empregador sujeito ao recolhimento da Contribuição Social, estabelecida pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01, a partir da competência Outubro 2001: 
	- aplicar a alíquota de 8,5%(oito e meio por cento) sobre o valor constante no campo 27 para as categorias 01, 03 e 05; 
	- aplicar a alíquota de 2,5%(dois e meio por cento) sobre o valor constante no campo 27 para as categorias 04 e 07. 
	b) Para o recolhimento em atraso, em se tratando de empregador sujeito ao recolhimento da Contribuição Social, estabelecida pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01, a partir da competência Outubro 2001: 
	- aplicar sobre o valor constante no campo 27 o Índice FGTS para Recolhimento em Atraso, constante do Edital CAIXA para Recolhimento em Atraso, publicado mensalmente no DOU e, em seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 1,0625 para as categorias 01, 03 e 05; 
	- aplicar sobre o valor constante no campo 27 o Índice FGTS para Recolhimento em Atraso, constante do Edital CAIXA para Recolhimento em Atraso, publicado mensalmente no DOU e, em seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 0,3125 para as categorias 04 e 07. 
	c) Para o recolhimento no prazo legalmente estabelecido em se tratando de empregador isento do recolhimento da Contribuição Social estabelecida pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01: 
	- aplicar a alíquota de 8%(oito por cento) sobre o valor constante no campo 27 para as categorias 01, 03, 05 e 06; 
	- aplicar a alíquota de 2%(dois por cento) sobre o valor constante no campo 27 para as categorias 04 e 07. 
	d) Para o recolhimento em atraso, em se tratando de empregador isento do recolhimento da Contribuição Social estabelecida pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01: 
	- aplicar sobre o valor constante no campo 27 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA para as categorias 01, 03, 05 e 06; 
	- aplicar sobre o valor constante no campo 27 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA para as categorias 04 e 07 e, em seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 0,25. 
	CAMPO 33 – MULTA RESCISÓRIA 
	A partir de 28 de setembro de 2001, todo empregador, à exceção do empregador doméstico, fica obrigado ao recolhimento da Contribuição Social, por despedida de trabalhador sem justa causa, conforme determina o artigo 1º da Lei Complementar nº 110/01. 
	Orientação para o cálculo do Recolhimento, de acordo com código de movimentação informado no campo 19: 
	a) Código de movimentação I1: 
	- para o recolhimento no prazo legalmente estabelecido, aplicar 50%(cinqüenta por cento) sobre o valor constante no campo 28. 
	- para o recolhimento em atraso, aplicar sobre o valor lançado no campo 28 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA. 
	b) Código de movimentação I2: 
	- para o recolhimento no prazo legal, aplicar 20%(vinte por cento) sobre o valor constante no campo 28. 
	- para o recolhimento em atraso, aplicar sobre o valor constante no campo 28 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA e, em seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 0,40. 
	c) Código de movimentação I3: 
	- não é devida a multa rescisória. 
	d) Códigos de movimentação I4 ou L: 
	- para o recolhimento no prazo legal, aplicar 40%(quarenta por cento) sobre o valor constante no campo 28. 
	- para o recolhimento em atraso, aplicar sobre o valor constante no campo 28 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA e, em seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 0,80. 
	CAMPO 34 – TOTAL A RECOLHER 
	Informar o somatório dos valores relacionados nos campos 30 a 33, da respectiva guia. 
	LOCAL E DATA 
	Informar o nome da cidade e a data da entrega da GRFC. 
	ASSINATURA 
	Assinatura do empregador ou seu representante legal. 
	5  DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 
	5.1  No recolhimento da GRFC, a alíquota da Contribuição Social instituída pelo art. 1º, da Lei Complementar 110/01 – 10% (dez por cento) sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas, só será devida quando a movimentação do trabalhador tiver ocorrido em data igual ou posterior a 28.09.01, para os casos de dispensa sem justa causa. 
	5.2  No recolhimento da GRFC, a alíquota da Contribuição Social instituída pelo art. 2º, da Lei Complementar 110/01 de 0,5% (meio por cento) é devido sobre o valor da remuneração do mês anterior à rescisão, mês da rescisão e do aviso prévio indenizado, a partir da competência Outubro/2001. 
	5.3  O recolhimento dessas contribuições é exigível a partir das datas constantes da tabela abaixo:
	 
	Parcela
	Data de afastamento

	27/09/01
	28/09/01
	29/09/01
	30/09/01
	01/10/01 a 31/10/01
	A partir de 01/11/01
	 
	Mês Anterior
	 
	N
	 
	N
	 
	N
	 
	N
	 
	N
	 
	S 
	 
	Mês Rescisão e Aviso Prévio Indenizado
	 
	N
	 
	N
	 
	N
	 
	N
	 
	S
	 
	S 
	 
	Multa Rescisória
	 
	N
	 
	S
	 
	S
	 
	S
	 
	S
	 
	S 
	Obs.:  Contribuição Social não devida = N 
	           Contribuição Social devida       = S
	5.4  No recolhimento da GFIP, a alíquota da Contribuição Social instituída pelo art. 2º, da Lei Complementar 110/01 de 0,5% (meio por cento) é devido sobre o valor da remuneração mensal a que se referir o recolhimento, a partir da competência Outubro/2001. 
	6  DO LOCAL DE RECOLHIMENTO E PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
	6.1  Os recolhimentos e/ou informações de que trata esta Circular devem ser realizados e/ou entregues em agências da CAIXA ou de banco conveniado de livre escolha, ou ainda via Internet, utilizando-se do Conectividade Social, no âmbito da circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, à exceção dos empregadores/contribuintes optantes pela centralização dos recolhimentos, que devem observar o disposto em item específico adiante, desta Circular, inclusive no que diz respeito aos recolhimentos rescisórios. 
	6.2  No caso dos empregadores rurais o recolhimento pode ser efetuado no município do seu domicílio. 
	7  PRAZOS DE RECOLHIMENTO  
	7.1  DA GFIP NO PRAZO 
	7.1.1  Devem ser efetuados até o dia 07 de cada mês, referente a remuneração do mês anterior: 
	- os depósitos do FGTS relativos ao percentual incidente sobre a remuneração paga ou devida; 
	- a contribuição social de 0,5% devida pelos empregadores, incidente sobre a remuneração paga ou devida, pelo prazo de sessenta meses, a contar da competência outubro/2001, de que trata a Lei Complementar nº 110/01. 
	7.1.2  Caso não haja expediente bancário no dia 7, o prazo para recolhimento, sem acréscimos legais, é o dia útil imediatamente anterior. 
	7.1.3  Caso o recolhimento da GFIP seja feitos em canais alternativos (Lotéricas, CAIXA AQUI, Auto Atendimentos, Internet Bank, etc) em dias que não haja expediente bancário (sábado, domingo ou feriado nacional), será considerado como data de recolhimento o primeiro dia útil imediatamente posterior, incidindo os encargos devidos caso este dia seja posterior ao dia 7. 
	7.2  DA GFIP EM ATRASO 
	7.2.1  Para o cálculo de recolhimento em atraso devem ser observados os procedimentos constantes de Edital específico, divulgado pela CAIXA por meio de comunicado publicado no DOU e disponibilizado mensalmente no “site” da CAIXA (www.caixa.gov.br). 
	7.3  DA GRFC 
	7.3.1  O vencimento da GRFC é determinado pela situação da movimentação, conforme os seguintes quadros:
	 SITUAÇÃO
	DEPÓSITO + CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
	PRAZO DE RECOLHIMENTO
	 
	Aviso prévio trabalhado 
	Mês anterior
	1º dia útil subseqüente à data do efetivo desligamento, desde que este dia útil seja igual ou anterior ao dia 07 do mês de rescisão. Quando o 1º dia útil for posterior ao dia 7 do mês subseqüente o vencimento ocorre no mencionado dia 7
	Término de contrato de trabalho por prazo determinado (inclusive os firmados nos termos das Leis 6.019/74 e 9.601/98)
	Mês da rescisão
	1º dia útil subseqüente à data do efetivo desligamento
	Multa rescisória
	1º dia útil subseqüente à data do efetivo desligamento
	 
	 
	 
	 
	Rescisão antecipada de contrato de trabalho por prazo determinado (inclusive os firmados nos termos das Leis 6.019/74 e 9.601/98) 
	Aviso prévio indenizado 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Despedida indireta 
	Mês anterior
	Até o dia 7 do mês da rescisão
	Mês da rescisão
	Até o 10º dia corrido a contar do dia imediatamente posterior ao desligamento. Quando o 10º dia corrido for posterior ao dia 7 do mês subseqüente o vencimento ocorre no mencionado dia 7. Caso não haja expediente bancário no 10º dia corrido, o prazo para recolhimento, sem acréscimos legais, é o dia útil imediatamente anterior ao 10º dia corrido.
	Aviso Prévio Indenizado
	Até o 10º dia corrido a contar do dia imediatamente posterior ao desligamento. Quando o 10º dia corrido for posterior ao dia 7 do mês subseqüente o vencimento ocorre no mencionado dia 7. Caso não haja expediente bancário no 10º dia corrido, o prazo para recolhimento, sem acréscimos legais, é o dia útil imediatamente anterior ao 10º dia corrido.
	Multa rescisória
	Até o 10º dia corrido a contar do dia imediatamente posterior ao desligamento. Caso não haja expediente bancário no 10º dia corrido, o prazo para recolhimento, sem acréscimos legais, é o dia útil imediatamente anterior ao 10º dia corrido.
	7.3.1.1  O descumprimento do prazo de recolhimento sujeita o empregador às cominações previstas no artigo 22 da Lei 8.036/90, com a redação dada pelo artigo 6º da Lei 9.964/00, de 10.04.00. 
	7.3.2  Para o cálculo de recolhimento em atraso devem ser observados os procedimentos constantes de Edital específico, divulgado pela CAIXA por meio de comunicado publicado no DOU e disponibilizado mensalmente no “site” da CAIXA (www.caixa.gov.br). 
	7.3.2.1  Os índices para recolhimento do mês anterior à rescisão, do mês da rescisão e do aviso prévio indenizado, em atraso, são disponibilizados em tabela específica, diferenciada da tabela referente à multa rescisória. 
	8  DA CENTRALIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO 
	8.1  O empregador/contribuinte que possua mais de um estabelecimento pode, sem necessidade de autorização da CAIXA, definir-se pela centralização dos depósitos do FGTS, desde que mantenha, em relação àquelas unidades, o controle de pessoal e os registros contábeis também centralizados, devendo: 
	utilizar a GFIP gerada pelo SEFIP, contendo os recolhimentos dos estabelecimentos centralizados; 
	manter sob a sua guarda a Relação de Estabelecimentos Centralizados – REC e a Relação de Empregados - RE. 
	8.1.1  A centralização dos recolhimentos ao FGTS não implica na centralização dos recolhimentos para a Previdência Social. 
	8.2  No caso de centralização dos recolhimentos de dependências localizadas em Unidades Regionais de Administração do FGTS distintas, o empregador deve informar à CAIXA, mediante expediente específico, o nome, o CNPJ e o endereço da unidade centralizadora e das centralizadas, bem como apresentar formulário de Pedido de Transferência de Conta Vinculada – PTC, disponível nas Unidades da CAIXA, caso seu recolhimento, anteriormente, fosse efetuada de forma descentralizada. 
	8.3  No preenchimento do “Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - TRCT”, o empregador deve consignar, logo abaixo do título do documento, a expressão “Centralização recolhimentos - ______________/_____ (Município/UF)”. 
	8.4  A opção pela centralização condiciona o empregador à realização dos recolhimentos rescisórios no âmbito da mesma circunscrição regional onde são efetuados os recolhimentos mensais. 
	8.5  Não é permitida a centralização para recolhimento recursal. 
	9  DO DEPÓSITO RECURSAL 
	9.1  Depósito estabelecido pelo art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, devido em decorrência de processo trabalhista, como condição essencial à interposição de recurso do empregador contra decisão proferida pela Justiça do Trabalho.  
	9.2  Deve ser efetivado em conta vinculada do FGTS, aberta para este fim específico, mediante preenchimento de GFIP avulsa, em 2 (duas) vias com a seguinte destinação: 
	1ª Via - CAIXA/BANCO CONVENIADO 
	2ª Via - EMPREGADOR 
	9.3  Cada GFIP corresponde ao depósito recursal relativo apenas a um processo.  
	9.3.1  A GFIP pode ser quitada em qualquer agência da CAIXA ou dos Bancos conveniados. 
	9.4  São informações indispensáveis à caracterização do recolhimento como ‘depósito recursal’. 
	9.4.1  Do Depositante (Empregador): 
	Razão Social/Nome (campo 02); 
	CNPJ/CEI (campo 04); 
	Endereço (campos 05 a 09). 
	9.4.2  Do Trabalhador: 
	Nome (campo 34); 
	Número PIS/PASEP (campo 27). 
	9.4.2.1  No caso de Sindicato, Federação ou Confederação, atuando como substituto processual, informar, no campo 34, o nome/razão social da entidade. 
	9.4.2.2  Tratando-se de ação conjunta, indicar, no campo 34, o nome de um dos reclamantes, seguido da expressão “E OUTROS”. 
	9.4.2.3  Na impossibilidade de cadastramento do número do PIS/PASEP do trabalhador ou àqueles cujas relações trabalhistas tenham se encerrado anteriormente a 01.01.72, excepcionalmente pode ser indicado o número do Processo/Juízo para o campo 27. 
	9.4.3  Do Processo: 
	Outras informações (campo 26) - preencher com o número do processo, bem como a identificação do juízo correspondente. 
	9.4.4  Do Depósito: 
	Competência Mês/Ano (campo 24) - deve ser preenchido no formato MM/AAAA, correspondente ao mês/ano em que o recolhimento está sendo efetuado; 
	Código recolhimento (campo 25) - deve ser preenchido sempre com o código 418; 
	Remuneração (campo 31) - deve ser preenchido com o valor devido a título de depósito recursal; 
	Total a recolher FGTS (campo 42) - deve ser preenchido com o mesmo valor consignado no campo 31. 
	9.5  O não preenchimento do campo que identifica o depositante/empregador, o reclamante/ trabalhador, o processo/juízo ou o valor recolhido, impossibilita a abertura de conta no cadastro do FGTS para este fim. 
	10  DAS ENTIDADES DE FINS FILANTRÓPICOS 
	10.1  Os depósitos de entidades de fins filantrópicos, referentes a competências anteriores a outubro de 1989, nos termos do Decreto-Lei nº 194/67, são exigíveis integralmente quando da rescisão do contrato de trabalho com justa causa, ou a pedido do trabalhador, ou para fins de utilização em moradia própria. 
	10.2  Poderá, a empresa, efetuar o recolhimento de forma espontânea a qualquer tempo 
	10.3  DO DERF – ENTIDADES DE FINS FILANTRÓPICOS - NO PRAZO 
	10.3.1  No caso de rescisão ou extinção do contrato de trabalho e no recolhimento espontâneo observar: 
	10.3.1.1  Os depósitos são efetuados com base no saldo da conta vinculada posicionado na data do último crédito de JAM. 
	10.3.1.2  Estes depósitos devem ser realizados até o primeiro dia útil posterior ao crédito de JAM, imediatamente após o afastamento. 
	10.3.2  Em se tratando de recolhimento para utilização em moradia própria, o empregador deve observar: 
	10.3.2.1  O saldo da conta vinculada, corrigido até o dia 10 precedente à data do efetivo recolhimento deve ser atualizado, a partir daí, até o dia que antecede a quitação do DERF, com base na Taxa Referencial - TR do dia primeiro do mês, mais juros de 6%(seis por cento) ao ano “pro rata die” 
	10.3.2.2  O depósito deve ser efetuado em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da comunicação do Agente do Sistema Financeiro da Habitação - SFH. 
	10.4  DO DERF – ENTIDADES DE FINS FILANTRÓPICOS - EM ATRASO 
	10.4.1  O recolhimento efetuado após os prazos estipulados implica no pagamento das seguintes cominações, calculadas a partir do saldo da conta vinculada posicionado no dia do último crédito de JAM anterior à data em que o recolhimento era devido. 
	10.4.1.2  Sobre o saldo da conta vinculada convertido para a moeda da data da quitação, acrescido da atualização monetária, incide ainda: 
	- juros de mora de 0,5%(meio por cento) ao mês ou fração; 
	- multa de 10%(dez por cento), reduzindo-se esse percentual para 5%(cinco por cento) se o recolhimento ocorrer até o último dia útil do mês em que era devido. 
	10.4.2  O recolhimento em atraso implica, ainda, na atualização do saldo da conta vinculada até a última data de crédito de JAM anterior à data de quitação. 
	11  DO CADASTRAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DOS EMPREGADORES E TRABALHADORES NO SISTEMA FGTS 
	11.1  O cadastramento do empregador e do trabalhador, no sistema FGTS, ocorre com a efetivação do seu primeiro recolhimento para o Fundo ou quando da primeira prestação de informações à Previdência Social. 
	11.1.1  A identificação do empregador, no sistema FGTS, é feita por meio de sua inscrição no CNPJ/CEI e, no caso do empregador doméstico, exclusivamente por meio da inscrição CEI. 
	11.2  Para o cadastramento do empregador, exceto para o empregador doméstico e com recolhimento recursal, é utilizada necessariamente, a GFIP em meio magnético/Sistema SEFIP. 
	11.2.1  O empregador doméstico que por ocasião do recolhimento de FGTS de trabalhadores recém-admitidos, utilizar a GFIP avulsa ou a GFIP pré-impressa, deve informar, por meio do formulário Retificação de Dados do Trabalhador - FGTS/INSS – RDT Modelo 2, o endereço dos mesmos.  
	11.3  O trabalhador é identificado no sistema FGTS por meio do seu número de inscrição no PIS/PASEP/CI, o qual deve ser informado sempre que solicitado nos formulários, tanto para os novos admitidos quanto àqueles já constantes no cadastro, mas que ainda não possuam essa inscrição/identificação validada em sua conta vinculada do FGTS. 
	11.3.1  Essa obrigatoriedade, entretanto, não exime o empregador da prestação das demais informações relativas ao trabalhador, conforme solicitado na GFIP. 
	11.3.2  O não atendimento dessa regra caracteriza ausência de elemento essencial à constituição do cadastro do sistema FGTS, comprometendo direito constitucional do trabalhador, bem como o curso normal e regular da movimentação da conta vinculada, sujeitando o empregador às sanções previstas na Lei nº 8.036/90. 
	12  DA RETIFICAÇÃO DE DADOS E DE INFORMAÇÕES DA GFIP E DA GRFC 
	12.1  Os dados pré-impressos e as informações cadastrais podem ser alterados por meio dos seguintes formulários: 
	- Retificação de Dados do Empregador - FGTS/INSS – RDE Modelo 2 - utilizado para alteração de dados cadastrais do empregador. 
	- Retificação de Dados do Trabalhador - FGTS/INSS - RDT Modelo 2 - utilizado para alteração de dados cadastrais do trabalhador. 
	12.1.1  A responsabilidade pelo preenchimento e veracidade dos dados é do empregador. 
	12.1.1.1  Em se tratando exclusivamente de alteração/inclusão de endereço, este procedimento pode ser solicitado também pelo trabalhador, independente de anuência do empregador. 
	12.2  O formulário Retificação da Remuneração e Devolução do FGTS - RRD Modelo 2 é utilizado para retificar a remuneração, categoria e/ou total recolhido. 
	12.2.1  Para retificação de remuneração/saldo, informada em GRFC, é necessário que a empresa informe o código de recolhimento conforme tabela abaixo:
	CAMPO DA GRFC
	CÓDIGO RECOLHIMENTO A SER INFORMADO NA RRD
	CAMPO 25 – MÊS ANTERIOR À RESCISÃO 
	406 – Recolhimento Mês Anterior à Rescisão
	CAMPO 26 – MÊS DA RESCISÃO
	407 – Recolhimento Mês da Rescisão
	CAMPO 27 – AVISO PRÉVIO INDENIZADO 
	408 – Recolhimento Aviso Prévio Indenizado
	CAMPO 28 – SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS
	400 – Recolhimento Multa Rescisória
	12.3  Empregador que utilize o aplicativo SEFIP, as alterações cadastrais permitidas estão descritas no manual de orientação do próprio programa. 
	12.4  Os formulários de retificação, por tratarem da correção de dados de contas já existentes, não permitem a inclusão de novos trabalhadores ou de trabalhadores não constantes do cadastro. 
	12.5  Os formulários RDE Modelo 2, RDT Modelo 2 e RRD Modelo 2 encontram-se disponíveis no site da CAIXA (www.caixa.gov.br) e no comércio para aquisição e preenchimento. 
	13  DA INFORMAÇÃO DE SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS 
	13.1  O empregador, para fins de cálculo da multa rescisória - §§ 1º e 2º do artigo 18 da Lei 8.036/90, com a redação dada pela Lei nº 9.491, de 9.9.97 - pode utilizar: 
	- extrato fornecido pela CAIXA; 
	- a informação de saldo contida no campo “Saldo Fins Rescisórios Em” da última GFIP pré-impressa pela CAIXA, no caso de empregador doméstico; 
	- a informação de saldo contida no campo “Saldo para fins rescisórios” na GRFC pré-impressa; 
	- a informação de saldo em forma de retorno automático de informações, disponibilizado aos empregadores que se utilizam do aplicativo Conectividade Social; e 
	- a informação de saldo constante na Informação de Saldo – IS, enviada mensalmente pelo Correio, aos empregadores que efetuaram solicitação para recebimento junto a qualquer agência da CAIXA. 
	13.1.1  Por ocasião da utilização da informação, o empregador deve verificar a data a que se refere o saldo, acrescentando os depósitos e atualizações devidas, quando for o caso, para a época da rescisão contratual. 
	13.1.2  Para demissões sem justa causa ou por culpa recíproca ou força maior, ocorridas a partir de 01 de maio de 2002, referente a trabalhador cuja data de admissão, naquele contrato de trabalho, for anterior a 01/03/1990, o empregador deverá adotar os procedimentos citados no item 4.4 desta Circular e de seus subitens. 
	13.1.3  Será imputada ao empregador a responsabilidade pela inexistência ou inexatidão do saldo para fins rescisórios informado pela CAIXA, quando esse houver realizado recolhimento sem a devida e correta individualização na conta vinculada do trabalhador, recolhimento a menor ou na ausência de recolhimento. 
	13.1.4  Os saques ocorridos na conta vinculada em período anterior à migração dos cadastros dos bancos depositários, em face da legislação então vigente, não compõe o valor do saldo para fins rescisórios, devendo essa atualização, quando for o caso, ser requerida formalmente à CAIXA, por meio de suas agências, apresentando a seguinte documentação: 
	- nome e CNPJ/CEI do empregador 
	- nome, número do PIS, CTPS e data de admissão/opção do trabalhador 
	- extrato analítico completo da conta vinculada do FGTS a partir do trimestre civil imediatamente anterior ao primeiro saque ocorrido na vigência do contrato ou, na sua falta, a informação/demonstração dos saques do(s) banco(s) depositário(s) da época. 
	14  CONSIDERAÇÕES GERAIS 
	14.1  Tratando-se de antecipações de recolhimento de parcelamento administrativo de débito para com o FGTS, motivadas por rescisão de contrato de trabalho ou outra hipótese de movimentação de conta vinculada, de empregado constante do acordo, deve ser utilizada GFIP, gerada pelo SEFIP com o código de recolhimento 115. 
	14.2  No caso de dissídio ou acordo coletivo, deve ser considerado como mês de competência aquele relativo ao da sentença do dissídio ou homologação do acordo, com vencimento até o dia 07 do mês subseqüente. 
	14.3  O recolhimento englobará todos os empregados vinculados ao empregador no período compreendido pelo dissídio ou acordo coletivo, independente se desligado ou não. 
	14.4  O recolhimento do FGTS relativo a comissões ou percentagens devidas sobre vendas à prazo , de trabalhador cujo contrato tenha sido anteriormente extinto, torna-se obrigatório quando da quitação de cada parcela, por parte do empregador, devida àquele título, haja vista que o direito às comissões se concretiza com o pagamento das prestações. 
	14.4.1  Para realização do recolhimento, devem ser observados os seguintes procedimentos no preenchimento da GRFC: 
	- a data de movimentação (campo 19) será a do efetivo desligamento do trabalhador; 
	- prazo de recolhimento será o estabelecido nesta Circular, considerando como data de movimentação a data de pagamento da parcela de comissão/percentagem ao trabalhador; 
	- deve ser informada a data de pagamento da comissão/percentagem ao trabalhador, no campo 21 da GRFC, tendo em vista a similaridade com os casos de dissídio. 
	14.5 Para as situações de dissídio/acordo e comissões/percentagens, sendo devidas as parcelas relativas ao mês anterior à rescisão e ao mês da rescisão, estas devem ser recolhidas utilizando-se do SEFIP, juntamente com os demais trabalhadores. 
	14.5.1 A data de afastamento não deverá ser informada no SEFIP. 
	14.6 O recolhimento da Multa Rescisória correspondente ao valor de dissídio/acordo e comissões/percentagens, deve ser efetuado por meio do formulário GRFC. 
	14.7 A tabela para cálculo de recolhimentos em atraso que contém os índices referentes a competências posteriores a outubro de 1989, é disponibilizada mensalmente, pela CAIXA, em seu site (www.caixa.gov.br). 
	14.8 Para a obtenção de índices relativos ao recolhimento de competências anteriores a OUT 1989, o empregador deve dirigir-se à CAIXA. 
	14.9 O edital disponibilizado para utilização no SEFIP contempla os índices para recolhimento em atraso desde a competência 01/1967.  
	14.10 O índice único utilizado para cálculo do recolhimento em atraso tem como base o percentual referente ao depósito do FGTS, acrescido da respectiva correção monetária, juros de mora e multa contados a partir do vencimento da competência, calculados para cada data de pagamento da vigência do Edital do FGTS. 
	14.11 A CAIXA tem o prazo legal de 10 (dez) dias úteis, a contar do dia útil imediatamente posterior ao recolhimento da GRFC, para atender as solicitações de saque dos depósitos rescisórios. 
	14.12 O preenchimento e a prestação das informações nas GFIP, GRFC e DERF são de inteira responsabilidade do empregador, que se sujeitará às cominações legais em virtude da inconsistência das informações. 
	14.13 Uma vez que o empregador tenha efetuado recolhimento do FGTS para empregado doméstico, este deverá ocorrer enquanto durar o contrato de trabalho. 
	15 Esta Circular revoga a Circular CAIXA 250/02 e demais disposições em contrário e entra em vigor na data de sua publicação. 
	JOSÉ RENATO CORRÊA DE LIMA 
	Diretor 
	 
	ATOS 
	 
	53. ATO Nº 223, DE 12 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (DJU 19.06.2002, Seção 1, p. 364). 
	O VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 
	Considerando que o Poder Executivo da União disciplinou o funcionamento das repartições públicas em horário especial nos dias dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol, durante a Copa do Mundo - 2002; 
	Considerando que os jogos da Seleção Brasileira de Futebol ocorrerão no período matutino; e 
	Considerando a necessidade de funcionamento dos serviços do Tribunal, resolve: 
	Art. 1º Determinar que, nos dias dos jogos da Seleção Brasileira, o horário de expediente no Tribunal Superior do Trabalho será das 12 às 19 horas. 
	Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
	VANTUIL ABDALA 
	Ministro Vice-Presidente no exercício da Presidência 
	 
	54. ATO Nº 88, DE 14 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (DJU 19.06.2002, Seção 1, p. 128). Cria a Revista Eletrônica da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
	O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições regimentais, resolve: 
	Art. 1º Criar a Revista Eletrônica da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
	Art. 2º O inteiro teor do acórdão será disponibilizado em formato texto, no site do Tribunal, na página da Revista Eletrônica da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a partir de 1º de setembro de 2002. 
	Art. 3º O controle dos documentos eletrônicos, para efeito de publicação do inteiro teor do acórdão, deverá ser efetuado pelo módulo Livro Eletrônico do Sistema Integrado da Atividade Judiciária. 
	Art. 4º Os gabinetes dos Ministros deverão disponibilizar para as coordenadorias dos órgãos julgadores os relatórios, votos e acórdãos, também por meio eletrônico. 
	§ 1º Todos os documentos elaborados para disponibilização do inteiro teor deverão estar no formato A4 e conforme a programação gráfica padronizada no Sistema Integrado da Atividade Judiciária. 
	§ 2º O relatório e o voto do acórdão já disponibilizados para as coordenadorias e ainda não publicados no Diário da Justiça deverão ser enviados, eletronicamente, pelos respectivos gabinetes, que responderão por sua liberação. 
	Art. 5º O envio de acórdão para publicação, a partir de 15 de agosto de 2002, somente ocorrerá quando todos os documentos estiverem disponibilizados no Sistema Integrado da Atividade Judiciária. 
	Parágrafo único. Eventuais pendências serão dirimidas pelo Ministro Presidente do órgão julgador. 
	Art. 6º As coordenadorias, ao confirmarem a publicação do acórdão, disponibilizarão o inteiro teor na Revista Eletrônica da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
	Art. 7º A nova sistemática de elaboração e disponibilização do inteiro teor do acórdão deverá ser adotada em todas as unidades envolvidas nesse processo de trabalho. 
	Art. 8º Caberá ao Ministro Diretor da Revista coordenar a implementação do referido repositório oficial no site. 
	Art. 9º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
	Ministro NILSON NAVES 
	 
	55. ATO REGIMENTAL Nº 4, DE 14 DE JUNHO DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (DOU 21.06.2002, Seção 1, pp. 10-1). 
	O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 45 e 62 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e o art. 47 da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, e tendo em vista o art. 20, inciso I, da referida Lei Complementar, e o art. 44, parágrafo único, da mencionada Medida Provisória, 
	Edita o presente Ato: 
	Art. 1º - Os seiscentos cargos da Carreira de Advogado da União, criados pelo art. 62 da Lei Complementar nº 73, de 1993, ficam assim distribuídos: 
	- Advogado da União de Categoria Especial (final): trinta (30) cargos; 
	- Advogado da União de 1ª Categoria (intermediária): noventa (90) cargos; 
	- Advogado da União de 2ª Categoria (inicial): quatrocentos e oitenta (480) cargos. 
	§ 1º - São providos mediante concurso público, de provas e títulos, os cargos de Advogado da União de 2ª Categoria (inicial). 
	§ 2º - Os demais cargos da Carreira de Advogado da União, acima distribuídos, são providos mediante promoção, nos termos da Lei Complementar nº 73, de 1993. 
	Art. 2º - Este Ato Regimental entra em vigor na data de sua publicação. 
	Art. 3º - Revogam-se o Ato Regimental nº 1, de 4 de maio de 1994 (in D.O. de 5.5.94, Seção I), e demais disposições em contrário. 
	GILMAR FERREIRA MENDES 
	 
	56. ATO REGIMENTAL Nº 5, DE 19 DE JUNHO DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (DOU 21.06.2002, Seção 1, pp. 11-3). 
	O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 4º, inciso I, e 45, caput e § 1º, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e arts. 8º-D, § 5º, e 8º-E, parágrafo único, da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, resolve: 
	Editar o presente Ato Regimental, dispondo sobre a competência, a estrutura e o funcionamento da Procuradoria-Geral da União, bem como as atribuições de seu titular e demais dirigentes. 
	CAPÍTULO I 
	DA NATUREZA E DA COMPETÊNCIA 
	Art. 1º - A Procuradoria-Geral da União, órgão de direção superior da Advocacia-Geral da União, direta e imediatamente subordinada ao Chefe da Instituição, tem como titular o Procurador-Geral da União. 
	Parágrafo único. O Procurador-Geral da União, cargo de natureza especial, é nomeado, em comissão, pelo Presidente da República, dentre bacharéis em Direito de elevado saber jurídico e reconhecida idoneidade. 
	Art. 2º - Compete à Procuradoria-Geral da União: 
	I - promover a defesa da União perante os tribunais superiores; 
	II - supervisionar, orientar e acompanhar a atuação das Procuradorias Regionais, das Procuradorias da União nos Estados e no Distrito Federal e das Procuradorias Seccionais da União; 
	III - assistir o Advogado-Geral da União nas causas de interesse da União, em qualquer juízo ou tribunal, fornecendo-lhe os subsídios necessários à sua intervenção em feitos judiciais; 
	IV - oferecer ao Advogado-Geral da União subsídios para a formulação de políticas e diretrizes da Instituição; 
	V - acompanhar e opinar sobre a atuação contenciosa dos órgãos jurídicos das autarquias e fundações públicas; 
	VI - avaliar a conveniência e, se for o caso, sugerir a assunção da representação judicial de autarquias e fundações públicas, fornecendo ao Advogado-Geral da União as informações necessárias à tomada de decisões; 
	VII - promover o acompanhamento especial de processos considerados relevantes para a União, desenvolvendo estudos para definição de estratégias e ações a serem implementadas. 
	Art. 3º - Incumbe ao Procurador-Geral da União: 
	I - dirigir e representar a Procuradoria-Geral da União; 
	II - representar judicialmente a União perante os Tribunais Superiores , na forma da lei; 
	III - orientar e supervisionar a atuação dos Órgãos da Procuradoria-Geral da União, zelando pela qualidade dos serviços desenvolvidos no âmbito institucional; 
	IV - integrar o Conselho Superior da Advocacia-Geral da União, como Membro nato; 
	V - participar, em conjunto com os titulares dos demais órgãos da Advocacia-Geral da União, da formulação de políticas e estratégias da Instituição; 
	VI - desenvolver, implementar e acompanhar as políticas e estratégicas específicas da Procuradoria-Geral da União, assegurando o alcance de objetivos e metas do Órgão, consoante as diretrizes aprovadas para a Advocacia-Geral da União; 
	VII - determinar o desenvolvimento e aprovar estudos, análises e diagnósticos jurídicos elaborados no âmbito da Procuradoria-Geral; 
	VIII - dirigir, coordenar e controlar as unidades administrativas subordinadas, promovendo a solução de eventuais divergências; 
	IX - propor ao Advogado-Geral da União a estrutura e a competência dos órgãos jurídicos centralizados e descentralizados; 
	X - gerir os recursos humanos, materiais e tecnológicos do órgão; 
	XI - definir os critérios de classificação dos órgãos jurídicos descentralizados; 
	XII - propor ao Advogado-Geral da União que, de ofício ou mediante solicitação, a Advocacia-Geral da União assuma, por suas Procuradorias, temporária e excepcionalmente, a representação judicial de autarquia ou de fundação pública, nas hipóteses e condições do art. 11-A da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995; 
	XIII - propor, ao Advogado-Geral da União que, de ofício ou atendendo a solicitação de autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista ou empresa pública federal, promova a intervenção prevista no art. 5º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, ou a avocação, integração ou coordenação dos trabalhos em sede judicial ou extrajudicial, a cargo de órgão jurídico das referidas entidades, nos termos do art. 8º-C da Lei nº 9.028, de 1995; 
	XIV - indicar ao Advogado-Geral da União nome para ocupar a chefia das Procuradorias Regionais, das Procuradorias da União nos Estados e no Distrito Federal e das Procuradorias Seccionais; 
	XV - propor ao Advogado-Geral da União a edição de enunciado de súmula administrativa; 
	XVI - propor ao Advogado-Geral da União a lotação e distribuição dos Advogados da União; 
	XVII - propor, com a finalidade de suprir deficiências ocasionais de órgãos jurídicos vinculados à Advocacia-Geral da União, a prestação de colaboração temporária por membros efetivos da Advocacia-Geral da União, Procuradores Autárquicos, Assistentes Jurídicos e Advogados de outras entidades, nos termos da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995; 
	XVIII - propor à Corregedoria-Geral da Advocacia-Geral da União a promoção de correições extraordinárias nas Procuradorias da União e em órgãos jurídicos vinculados, nos termos do art. 6º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993; 
	XIX - indicar servidores em exercício na Procuradoria-Geral da União para representá-lo em reuniões e grupos de trabalho, atribuir-lhes serviço, missão ou estudo em qualquer parte do território nacional; 
	XX - submeter ao Advogado-Geral da União a nomeação dos titulares de cargos em comissão e funções de confiança da Procuradoria-Geral da União; 
	XXI - designar servidores para o exercício de funções no âmbito da Procuradoria-Geral da União; 
	XXII - propor ao Advogado-Geral da União: 
	a) a lotação ou o exercício, na Procuradoria-Geral da União, de membros e servidores da Instituição, necessários ao seu regular funcionamento; 
	b) a requisição, a órgão ou ente federal, de servidor, para ter exercício na Procuradoria-Geral da União; 
	XXIII - proferir decisão nas sindicâncias e nos processos disciplinares desenvolvidos pela Procuradoria-Geral da União, nas hipóteses do inciso III do art. 141 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 
	XXIV - aprovar os trabalhos elaborados no âmbito da Procuradoria-Geral da União e submeter ao Advogado-Geral da União a decisão sobre a conveniência e a forma de sua publicação ou divulgação; 
	XXV - criar grupos especiais para a análise de temas estratégicos; 
	XXVI - atuar, por designação do Advogado-Geral da União, mediante sustentação oral, em processos do Supremo Tribunal Federal em que a Procuradoria-Geral ou qualquer de suas procuradorias tenham atuado em instâncias inferiores e em outros casos; 
	XXVII - desempenhar outras atividades por determinação do Advogado-Geral da União. 
	Parágrafo único. O Procurador-Geral da União pode atuar perante quaisquer juízos de segunda e primeira instâncias. 
	Art. 4º - Ao Procurador-Geral da União é facultado requisitar aos órgãos e entidades da Administração Federal quaisquer subsídios que se façam necessários à sua atuação, aplicando-se à hipótese o art. 4º da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995. 
	CAPÍTULO II 
	DA ESTRUTURA 
	Art. 5º - Integram a Procuradoria-Geral da União: 
	I - as Procuradorias Regionais da União; 
	II - as Procuradorias da União nos Estados e no Distrito Federal; 
	III - as Procuradorias Seccionais da União; e 
	IV - as seguintes unidades administrativas: 
	a) Gabinete do Procurador-Geral da União; 
	b) Departamento Judicial Cível; 
	c) Departamento Judicial Trabalhista; 
	d) Departamento Judicial de Órgãos e Entidades Sucedidos pela União; 
	e) Departamento Judicial Internacional e de Recomposição do Patrimônio da União; 
	f) Departamento para Assuntos Especiais e Orientação Processual; 
	g) Departamento de Cálculos e Perícias. 
	Art. 6º - Compete ao Gabinete do Procurador-Geral da União: 
	I - prestar apoio direto ao Procurador-Geral da União, no desempenho de suas atribuições; 
	II - coordenar e acompanhar estudos especiais desenvolvidos no âmbito da Procuradoria-Geral da União e de seus Órgãos subordinados; 
	III - cuidar da correspondência do Procurador-Geral, sua representação e relações públicas; 
	IV - organizar a agenda, a pauta de audiências e as viagens do Procurador-Geral; 
	V - cuidar da correspondência do Procurador-Geral, e manter atualizado o seu arquivo pessoal; 
	VI - planejar, coordenar e supervisionar o desenvolvimento das atividades de comunicação social, bem como a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação da Procuradoria-Geral da União; 
	VII - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas à atuação da Procuradoria-Geral, e encarregar-se do cerimonial; e 
	VIII - desenvolver outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Procurador-Geral da União. 
	Parágrafo único. Integram o Gabinete do Procurador-Geral da União: 
	I - a Assessoria de Informações Estratégicas, à qual incumbe: 
	a) prestar assessoramento jurídico ao Procurador-Geral da União, sugerindo estratégias e oferecendo subsídios para a formulação de teses de defesa da União, a partir das informações recebidas dos Diretores de Departamento; 
	b) assessorar o Procurador-Geral da União na coleta de dados e tratamento de informações, a fim de fornecer orientação jurídica aos Órgãos da Procuradoria-Geral da União; 
	c) identificar e sistematizar as controvérsias postas em juízo, mantendo estreita articulação com os demais órgãos estratégicos da Advocacia-Geral da União, objetivando sincronia na atuação jurídica, inclusive fornecendo peças para o banco de petições; 
	d) desenvolver o aprimoramento dos argumentos jurídicos de interesse da atuação judicial, bem como promover a sua divulgação; 
	e) implementar o estabelecimento de indicadores de desempenho, fazer o seu monitoramento, elaborar os relatórios de resultados e fornecer subsídios ao Procurador-Geral da União, para a tomada de decisões gerenciais; 
	f) manter estreita articulação com as demais unidades estratégicas da Advocacia-Geral da União, objetivando sincronia na atuação jurídica. 
	II - a Coordenação-Geral de Processos nos Tribunais, incumbida de coordenar, supervisionar, orientar e avaliar as atividades de recebimento, triagem e encaminhamento de intimações ao Procurador-Geral da União e a sua devida redistribuição aos Departamentos competentes, promovendo a pertinente atualização da base de dados dos sistemas de controle de processos, de modo a permitir o efetivo acompanhamento de prazos processuais e tramitação interna de autos judiciais, bem como as atividades relacionadas à emissão de relatórios gerenciais para acompanhamento, avaliação e planejamento da atividade contenciosa; 
	III - a Coordenação-Geral de Planejamento e Administração, incumbida de planejar, dirigir, coordenar, supervisionar e orientar a execução das atividades de apoio técnico-administrativo direto à atividade finalística da Procuradoria-Geral da União. 
	Art. 7º São competências comuns aos Departamentos: 
	I - definir estratégia e elaborar tese de defesa da União, com vistas ao alcance dos objetivos propostos; 
	II - oferecer subsídios aos órgãos da Procuradoria-Geral da União em assuntos de sua competência, buscando manter a compatibilidade das teses na defesa dos interesses da União; 
	III - acompanhar a jurisprudência dos tribunais em sua área de atuação; 
	IV - responder pela análise de procedimentos disciplinares relacionados a perdas de prazo ou condução técnica, nos processos sob sua supervisão. 
	Art. 8º Compete especialmente: 
	I - ao Departamento Judicial Cível: auxiliar o Procurador-Geral na defesa da União junto ao Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar e Tribunal Superior Eleitoral; 
	II - ao Departamento Judicial Trabalhista: auxiliar o Procurador-Geral na defesa da União junto ao Tribunal Superior do Trabalho; 
	III - ao Departamento Judicial de Órgãos e Entidades Sucedidos pela União: auxiliar o Procurador-Geral na defesa da União junto ao Tribunal Superior do Trabalho; 
	IV - ao Departamento Judicial Internacional e de Recomposição do Patrimônio da União: auxiliar o Procurador-Geral na promoção da defesa da União no exterior, mediante a coordenação e controle dos serviços de representação judicial, prestando orientação em assuntos contenciosos que envolvam matéria de direito internacional; 
	V - ao Departamento para Assuntos Especiais e Orientação Processual: promover estudos e emitir orientações em matéria contenciosa, bem como acompanhar e manter controle das ações consideradas relevantes; 
	VI - ao Departamento de Cálculos e Perícias: realizar, rever e acompanhar os trabalhos técnicos, de cálculos e perícias, inclusive de precatórios, e supervisionar e coordenar os trabalhos de cálculos e perícias das unidades descentralizadas. 
	§ 1º Integram o Departamento Judicial Cível, a Coordenação-Geral de Atuação nos Feitos de Competência da Corte Especial do STJ e a Coordenação-Geral de Atuação nos Feitos de Competência das Turmas do STJ. 
	§ 2º Integram o Departamento Judicial Trabalhista, a Coordenação-Geral de Atuação nos Feitos de Competência do Tribunal Pleno do TST e da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho. 
	§ 3º Integram o Departamento Judicial de Órgãos e Entidades Sucedidos pela União, a Coordenação-Geral da Representação dos Órgãos Sucedidos e a Coordenação-Geral da Representação de Entidades Vinculadas. 
	§ 4º Integram o Departamento Judicial Internacional e de Recomposição do Patrimônio da União, a Coordenação-Geral de Ações Internacionais e a Coordenação-Geral de Recomposição do Patrimônio da União. 
	§ 5º Integram o Departamento para Assuntos Especiais e Orientação Processual, Coordenação-Geral de Ações Relevantes e Representação Extraordinária e a Coordenação-Geral de Orientação Processual. 
	§ 6º Integram o Departamento de Cálculos e Perícias, a Coordenação-Geral de Cálculos e a Coordenação-Geral de Perícias. 
	CAPÍTULO III 
	DAS PROCURADORIAS REGIONAIS DA UNIÃO 
	Art. 9º As Procuradorias Regionais da União, órgãos de execução da Advocacia-Geral da União, integrantes da estrutura da Procuradoria-Geral da União, subordinam-se diretamente ao Procurador-Geral da União. 
	Parágrafo único. As Procuradorias Regionais da União são dirigidas por Procuradores Regionais nomeados em comissão pelo Presidente da República, por indicação do Advogado-Geral da União, dentre integrantes das carreiras jurídicas da Advocacia-Geral da União de elevado saber jurídico e reconhecida idoneidade. 
	Art. 10. Compete às Procuradorias Regionais da União: 
	I - exercer a representação judicial da União perante os Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral e Tribunais de Justiça, ou em qualquer outro juízo de grau inferior, na forma da lei; 
	II - supervisionar, orientar e acompanhar a atuação processual nas Procuradorias da União sob a sua coordenação; 
	III - assistir o Procurador-Geral da União nas causas de interesse da União, fornecendo-lhe subsídios necessários à sua intervenção em feitos; 
	IV - oferecer ao Procurador-Geral da União subsídios para a formulação de políticas e diretrizes da Instituição; 
	V - quando for o caso, acompanhar e opinar sobre a atuação contenciosa dos órgãos jurídicos das autarquias e fundações públicas; 
	VI - promover o acompanhamento especial de processos considerados relevantes para a União, desenvolvendo estudos para definição de estratégias e ações a serem implementadas. 
	Parágrafo único. Integram as Procuradorias Regionais da União o Gabinete do Procurador Regional da União, a Assessoria de Informações Estratégicas, a Coordenação-Geral Jurídica, a Coordenação Operacional à Área Jurídica, a Coordenação Administrativa e o Núcleo de Cálculos e Perícias. 
	Art. 11. Incumbe aos Procuradores Regionais da União: 
	I - dirigir a respectiva Procuradoria Regional; 
	II - representar judicialmente a União perante os Tribunais Regionais da Justiça Federal, comum, especializada e Tribunais de Justiça Estadual; 
	III - desenvolver, implementar e acompanhar as políticas e estratégias específicas da Procuradoria Regional da União, consoante as diretrizes aprovadas para a Advocacia-Geral da União; 
	IV - assegurar o alcance de objetivos e metas da Procuradoria, zelando pela qualidade dos serviços desenvolvidos no âmbito institucional; 
	V - submeter ao Procurador-Geral da União as propostas de ajuizamento de ações civis públicas e de improbidade administrativa; 
	VI - assistir o Procurador-Geral da União nas causas de interesse da União, fornecendo-lhe subsídios necessários à sua intervenção em feitos judiciais; 
	VII - determinar o desenvolvimento de estudos técnicos, aprovar notas técnicas e expedir orientações técnico-jurídicas no âmbito da Procuradoria; 
	VIII - dirigir, controlar e coordenar as unidades subordinadas, bem como gerir os recursos humanos, materiais e tecnológicos da Procuradoria; 
	IX - submeter ao Procurador-Geral da União proposta de alteração da estrutura organizacional da Procuradoria, bem como avaliar proposta de alteração da estrutura dos órgãos jurídicos sob sua coordenação; 
	X - orientar tecnicamente e promover solução de eventuais divergências e controvérsias entre órgãos jurídicos sob sua coordenação; 
	XI - examinar as solicitações de representação de agentes políticos e servidores públicos, em juízo, na forma da legislação específica, submetendo-as ao Procurador-Geral da União, quando necessário; 
	XII - examinar, aprovar e determinar a elaboração de pedidos de suspensão de execução de provimento liminar ou de medidas de eficácia judicial equivalente; 
	XIII - elaborar relatórios de resultados, considerados os indicadores de desempenho estabelecidos, e submeter ao Procurador-Geral; 
	XIV - manter estreita articulação com as unidades estratégicas da Advocacia-Geral da União, objetivando sincronia na atuação jurídica. 
	§ 1º Os Procuradores Regionais da União podem atuar perante os juízos de primeira instância no âmbito das Procuradorias sob sua coordenação. 
	§ 2º Aos Procuradores Regionais da União é facultado requisitar aos órgãos e entidades da Administração Federal quaisquer subsídios que se façam necessários à sua atuação, aplicando-se à hipótese o art. 4º da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995. 
	CAPÍTULO IV 
	DAS PROCURADORIAS DA UNIÃO NOS ESTADOS E NO DISTRITO FEDERAL 
	Art. 12. As Procuradorias da União nos Estados e no Distrito Federal, órgãos de execução da Advocacia-Geral da União, integrantes da estrutura da Procuradoria-Geral da União, subordinam-se diretamente ao Procurador-Geral da União e são coordenadas pelas respectivas Procuradorias Regionais. 
	Parágrafo único. As Procuradorias da União são dirigidas por Procuradores-Chefes nomeados em comissão pelo Presidente da República, por indicação do Advogado-Geral da União, dentre integrantes das carreiras jurídicas da Advocacia-Geral da União de elevado saber jurídico e reconhecida idoneidade. 
	Art. 13. Compete às Procuradorias da União: 
	I - promover a representação judicial da União perante a primeira instância da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral e da Justiça Estadual, bem como perante os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais do Trabalho, sediados em sua área de atuação; 
	II - supervisionar, orientar e acompanhar a atuação processual de suas Procuradorias Seccionais; 
	III - assistir o Procurador-Geral da União nas causas de interesse da União, fornecendo-lhe subsídios necessários à sua intervenção em feitos judiciais; 
	IV - oferecer ao Procurador-Geral da União da União subsídios para a formulação de políticas e diretrizes da Instituição; 
	V - quando for o caso, acompanhar e opinar sobre a atuação contenciosa dos órgãos jurídicos das autarquias e fundações públicas; 
	VI - promover o acompanhamento especial de processos considerados relevantes para a União, desenvolvendo estudos para definição de estratégias e ações a serem implementadas. 
	§ 1º As Procuradorias da União classificam-se, segundo o volume de trabalho, a conveniência e necessidade dos serviços, nos Padrões "A", "B" e "C". 
	§ 2º A classificação das Procuradorias da União, de competência do Procurador-Geral da União, será revista a cada dois anos, com base em levantamentos realizados pela Procuradoria-Geral. 
	§ 3º Integram as Procuradorias da União: 
	I - do Padrão "A": Gabinete, Assessoria de Informações Estratégicas, Coordenação, Divisões e Serviços e Núcleo; 
	II - do Padrão "B": Gabinete, Assessoria de Informações Estratégicas, Divisão, Serviços, Setores e Núcleo; e 
	III - do Padrão "C": Gabinete, Assessoria de Informações Estratégicas, Serviço, Setores e Núcleos. 
	Art. 14. Incumbe aos Procuradores-Chefes da União: 
	I - dirigir a respectiva Procuradoria da União; 
	II - representar judicialmente a União perante a primeira instância Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral e da Justiça Estadual, bem como perante os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais do Trabalho, sediados em sua área de atuação; 
	III - coordenar e supervisionar a atuação judicial da União no âmbito da Procuradoria da União; 
	IV - desenvolver, implantar e acompanhar as políticas e estratégias específicas da Procuradoria da União; 
	V - assegurar o alcance de objetivos e metas do órgão, zelando pela qualidade dos serviços desenvolvidos no âmbito institucional; 
	VI - submeter ao Procurador-Geral da União as propostas de ajuizamento de ações civis públicas e de improbidade; 
	VII - determinar o desenvolvimento de estudos técnicos, aprovar notas técnicas e expedir orientações técnico-jurídicas no âmbito da Procuradoria; 
	VIII - dirigir, controlar e coordenar as unidades da Procuradoria, bem como gerir os recursos humanos, materiais e tecnológicos; 
	IX - submeter ao Procurador-Geral da União eventual proposta de alteração na estrutura organizacional da Procuradoria, bem como avaliar proposta de alteração da estrutura de suas respectivas Procuradorias Seccionais; 
	X - promover solução de divergências entre órgãos jurídicos da Procuradoria da União; 
	XI - examinar as solicitações de representação de agentes políticos em juízo, submetendo-as ao Procurador-Geral da União, quando necessário; 
	XII - elaborar relatórios de resultados, considerados os indicadores de desempenho estabelecidos, e submeter ao Procurador-Geral; 
	XIII - manter estreita articulação com as unidades estratégicas da Advocacia-Geral da União, objetivando sincronia na atuação jurídica. 
	§ 1º Os Procuradores-Chefes podem atuar perante os juízos de primeira instância situados nas áreas de competência das respectivas Procuradorias Seccionais. 
	§ 2º Aos Procuradores-Chefes é facultado requisitar aos órgãos e entidades da Administração Federal quaisquer subsídios que se façam necessários à sua atuação, aplicando-se à hipótese o art. 4º da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995. 
	SEÇÃO ÚNICA 
	DAS PROCURADORIAS SECCIONAIS DA UNIÃO 
	Art. 15. As Procuradorias Seccionais da União, órgãos da execução da Advocacia-Geral da União, integrantes das Procuradorias da União, subordinam-se diretamente a estas. 
	Parágrafo único. As Procuradorias Seccionais da União são dirigidas por Procuradores Seccionais, nomeados em comissão pelo Advogado-Geral da União por delegação do Presidente da República, por indicação do Procurador-Geral da União. 
	Art. 16. Compete às Procuradorias Seccionais da União na sua área de atuação: 
	I - promover a representação judicial da União perante a primeira instância da Justiça Federal, comum, especializada e Justiça Estadual, e, quando for o caso, no Tribunal Regional do Trabalho, nos termos da lei; 
	II - supervisionar, orientar e acompanhar a atuação processual na Procuradoria; 
	III - assistir o Procurador-Chefe da União nas causas de interesse da União, fornecendo-lhe subsídios necessários à sua intervenção em feitos judiciais; 
	IV - oferecer ao Procurador-Chefe da União subsídios para a formulação de políticas e diretrizes da Instituição; 
	V - quando for o caso, acompanhar e opinar sobre a atuação contenciosa dos órgãos jurídicos das autarquias e fundações públicas; 
	VI - promover o acompanhamento especial de processos considerados relevantes para a União, desenvolvendo estudos para definição de estratégias e ações a serem implementadas; 
	VII - elaborar relatórios de resultados, considerados os indicadores de desempenho estabelecidos, e submeter ao Procurador-Chefe. 
	§ 1º As Procuradorias Seccionais da União classificam-se, segundo o volume de trabalho, a conveniência e necessidade dos serviços, nos Padrões "A", "B" e "C". 
	§ 2º A classificação das Procuradorias Seccionais da União, de competência do Procurador-Geral da União, será revista a cada cinco anos, com base em levantamentos realizados pela Procuradoria-Geral. 
	§ 3º Integram as Procuradorias Seccionais da União Serviços, Setores e Núcleos. 
	Art. 17. Incumbe aos Procuradores Seccionais da União, na sua área de atuação: 
	I - dirigir a respectiva Procuradoria Seccional; 
	II - representar judicialmente a União perante a primeira instância da Justiça Federal, comum, especializada, Justiça Estadual, e quando for o caso, no Tribunal Regional do Trabalho, nos termos da lei; 
	III - coordenar e supervisionar a atuação judicial da União no âmbito da Procuradoria Seccional; 
	IV - desenvolver, implantar e acompanhar as políticas e estratégias específicas da Procuradoria Seccional; 
	V - assegurar o alcance de objetivos e metas do órgão, zelando pela qualidade dos serviços desenvolvidos no âmbito institucional; 
	VI - submeter ao Procurador-Chefe da União as propostas de ajuizamento de ações civis públicas e de improbidade; 
	VII - determinar o desenvolvimento de estudos técnicos, aprovar notas técnicas e expedir orientações técnico-jurídicas no âmbito da Procuradoria; 
	VIII - dirigir, controlar e coordenar as unidades jurídicas da Procuradoria, bem como gerir os recursos humanos, materiais e tecnológicos; 
	IX - submeter ao Procurador-Chefe da União eventual proposta de alteração na estrutura organizacional da Procuradoria; 
	X - promover solução de divergências entre as unidades da Procuradoria; 
	XI - examinar as solicitações de representação de agentes políticos em juízo, submetendo-as ao Procurador-Chefe da União, quando necessário; 
	XII - responder pela elaboração de estudos, análises, diagnósticos jurídicos, acompanhando a jurisprudência e sugerindo estratégias de defesa judicial da União, responsabilizando-se pela organização, manutenção e divulgação do banco de petições da Procuradoria; 
	XIII - elaborar relatórios de resultados, considerados os indicadores de desempenho estabelecidos, e submeter ao Procurador-Chefe; 
	XIV - manter estreita articulação com as unidades estratégicas da Advocacia-Geral da União, objetivando sincronia na atuação jurídica. 
	Parágrafo único. Aos Procuradores Seccionais é facultado requisitar aos órgãos e entidades da Administração Federal quaisquer subsídios que se façam necessários à sua atuação, aplicando-se à hipótese o art. 4º da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995. 
	CAPÍTULO V 
	DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 
	Art. 18. As competências atribuídas às Procuradorias da União que tenham sido absorvidas por Procuradorias Regionais da União passam às respectivas Procuradorias Regionais e as atribuições dos Procuradores-Chefes das Procuradorias absorvidas serão exercidas pelos respectivos Procuradores Regionais. 
	Parágrafo único. As Procuradorias Seccionais de Procuradoria da União que tenha sido absorvida por Procuradoria Regional passam a integrar a respectiva Procuradoria Regional. 
	Art. 19. Enquanto perdurar o prazo prorrogado pelo art. 5º da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, poderão ser nomeados para os cargos em comissão de Procurador Regional e de Procurador-Chefe da União (arts. 13, parágrafo único, e 16, parágrafo único, deste Ato Regimental) Bacharéis em Direito de elevado saber jurídico e reconhecida idoneidade não integrantes das carreiras jurídicas da Advocacia-Geral da União. 
	Art. 20. O Regimento Interno da Procuradoria-Geral da União, aprovado pelo Advogado-Geral da União, será expedido dentro de noventa dias. 
	Art. 21. Este Ato Regimental entra em vigor na data de sua publicação. 
	GILMAR FERREIRA MENDES 
	 
	SÚMULAS 
	 
	57. SÚMULA 265 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (DJU 03.06.2002, Seção 1, p. 277). 
	Ementa: É necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão da medida sócio-educativa. 
	 
	58. SÚMULA 266 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (DJU 03.06.2002, Seção 1, p. 277). 
	Ementa: O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. 
	 
	59. SÚMULA 267 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (DJU 03.06.2002, Seção 1, p. 277). 
	Ementa: A interposição de recurso, sem efeito suspensivo, contra decisão condenatória não obsta a expedição de mandado de prisão. 
	 
	60. SÚMULA 268 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (DJU 03.06.2002, Seção 1, p. 277). 
	Ementa: O fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo não responde pela execução do julgado. 
	 
	61. SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (DJU 03.06.2002, Seção 1, p. 277). 
	Ementa: É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. 
	 
	62. ALTERAÇÃO DA SÚMULA 203 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (DJU 04.06.2002, Seção 1, p. 127). 
	Ementa: NÃO CABE RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO PROFERIDA, NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA, POR ÓRGÃO DE SEGUNDO GRAU DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 
	ALTERAÇÃO: (*) NÃO CABE RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO PROFERIDA POR ÓRGÃO DE SEGUNDO GRAU DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 
	(*) Julgando o AgRg no Ag 400.076-BA, na sessão de 23/05/02, a Corte Especial deliberou pela ALTERAÇÃO da súmula 203. 
	 
	SÚMULAS ADMINISTRATIVAS 
	 
	63. SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 16, DE 19 DE JUNHO DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (DOU 24, 25 e 26.06.2002). 
	O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4º, inciso XII, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, tendo em vista o disposto no art. 43, caput e § 1º, da mesma Lei Complementar, e na Mensagem nº 471, de 13 de junho de 2002, do Presidente da República, que autoriza a adoção de entendimento do Supremo Tribunal Federal, tornando inaplicável o versado nos Pareceres nºs GQ - 125, de 28 de maio de 1997, e GQ - 196, de 3 de agosto de 1999, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos da União, das autarquias e das fundações públicas, a ser publicada no Diário Oficial da União por três dias consecutivos: 
	"O servidor estável investido em cargo público federal, em virtude de habilitação em concurso público, poderá desistir do estágio probatório a que é submetido com apoio no art. 20 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e ser reconduzido ao cargo inacumulável de que foi exonerado, a pedido. Não se interporá recurso de decisão judicial que reconhecer esse direito." 
	JURISPRUDÊNCIA: Supremo Tribunal Federal – Mandados de Segurança nºs 22.933-0 DF e 23.577-2 DF (Tribunal Pleno). 
	GILMAR FERREIRA MENDES 
	 
	64. SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 17, DE 19 DE JUNHO DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (DOU 28.06, 01 e 02.07.2002). 
	O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4º, inciso XII, da Lei Complementar no- 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no art. 43, caput e § 1º, da mesma Lei Complementar, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos da União, das autarquias e das fundações públicas, a ser publicada no Diário Oficial da União por três dias consecutivos: 
	"Da decisão judicial que determinar a expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa, sem a exigência de garantia posterior ao parcelamento regularmente em cumprimento, não se interporá recurso." 
	JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: REsp no- 95.889/SP, AGREesp nº 247.402/PR (Primeira Turma); REsp no- 227.306/SC, AGA nº 211.251/PR, AGA nº 310.429/MG (Segunda Turma). 
	GILMAR FERREIRA MENDES 
	 
	65. SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 18, DE 19 DE JUNHO DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (DOU 28.06, 01 e 02.07.2002). 
	O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4º, inciso XII, da Lei Complementar no- 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no art. 43, caput e § 1º, da mesma Lei Complementar, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos da União, das autarquias e das fundações públicas, a ser publicada no Diário Oficial da União por três dias consecutivos: 
	"Da decisão judicial que determinar a concessão de Certidão Negativa de Débito (CND), em face da inexistência de crédito tributário constituído, não se interporá recurso." 
	JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: EREsp's nos- 180.771/PR e 202.830/RS (Primeira Seção); AGREesp no- 303.357/RS (Primeira Turma); AGREsp nº 255.749/RS (Segunda Turma). 
	GILMAR FERREIRA MENDES 
	 
	INFORMATIVOS STF 
	 
	66. INFORMATIVO Nº 270 DO STF - 27 a 31 de maio de 2002. 
	Responsabilidade Civil do Estado 

	Por entender não caracterizada a alegada ofensa ao art. 37, § 6º, da CF, a Turma, concluindo o julgamento de recurso extraordinário, manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que assegurara o direito de particular à indenização por danos causados em sua propriedade em face de invasão por membros do movimento dos sem-terra por haver reconhecido, na espécie, a omissão do Estado, ante o descumprimento, pela polícia militar estadual, das ordens judiciais de reforço policial na área invadida (art. 37, § 6º: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."). Esclarecemos que está incorreta a notícia da conclusão deste julgamento, veiculada no Informativo 241. RE 283.989-PR, rel. Min. Ilmar Galvão, 28.5.2002. 
	RE contra Deferimento de Tutela Antecipada 

	É incabível recurso extraordinário contra acórdão que concede tutela antecipada, uma vez que não há manifestação conclusiva sobre os dispositivos constitucionais em questão, não se configurando, assim, a hipótese do art. 102, III, a, da CF - que prevê a competência do STF para julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão contrariar dispositivo da Constituição. Precedente citado: AG (AgR) 252.382-PE (DJU de 24.3.2000). RE 315.052-SP, rel. Min. Moreira Alves, 28.5.2002. 
	Princípio da Anterioridade e Contribuição Social 

	O recolhimento da contribuição social instituída pela Lei 7.689/88, "juntamente com as parcelas do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, sob a forma de antecipações, duodécimos ou cotas" (art. 8º da Lei 7.787/89) não se sujeita ao princípio da anterioridade (CF, art. 195, § 6º), uma vez que tal norma apenas dispôs sobre a forma de recolhimento da contribuição social, não representando majoração do tributo nem alteração da base de cálculo ou fato gerador. Com esse entendimento, a Turma manteve acórdão do TRF da 3ª Região, afastando, assim, as alegações do recorrente no sentido da inconstitucionalidade do recolhimento antecipado da contribuição social sobre o lucro líquido, previsto no art. 8º da referida Lei 7.787/89, sem a observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Precedente citado: RE 201.618-RS (DJU de 1º.8.97). RE 199.198-SP, rel. Ministra Ellen Gracie, 28.5.2002. 
	Prisão Especial de Advogado 

	Iniciado o julgamento de habeas corpus impetrado em favor de advogado preso provisoriamente, no qual se alega estar o mesmo sofrendo constrangimento ilegal por encontrar-se recolhido em local incompatível com o assegurado ao advogado pelo Estatuto da OAB (Lei 8.906/94, art. 7º, V). Na espécie, o paciente encontra-se preso em estabelecimento prisional de natureza diferenciada destinado ao recolhimento daqueles que tenham garantido o direito à prisão especial, mas que foi considerado impróprio para fins de cela especial por comissão designada pela OAB. O Min. Carlos Velloso, relator, proferiu voto no sentido de indeferir o habeas corpus por considerar que, para se chegar à conclusão de que o paciente está recolhido em local inadequado, seria necessário o exame de matéria probatória, sendo, ainda, presumivelmente verdadeiras as afirmações do poder público de que o estabelecimento no qual o mesmo encontra-se preso é de natureza especial. Ressaltou, também, que a expressão "assim reconhecidas pela OAB" constante do referido dispositivo legal está com a sua eficácia suspensa em virtude de medida liminar deferida na ADI 1.127-DF (DJU de 29.6.2001). (Lei 8.906/94, art. 7º, V: "não ser recolhido preso, antes da sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado-Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, em sua falta, em prisão domiciliar."). Após, o julgamento foi suspenso em virtude do pedido de vista do Min. Maurício Corrêa. HC 81.632-SP, rel. Min. Carlos Velloso, 28.5.2002. 
	HC contra Decisão de Juiz do Trabalho 

	Compete ao TRF processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de juiz do trabalho de 1º grau, e não ao TRT, que não possui competência criminal. Com esse entendimento, a Turma deu provimento a recurso ordinário em habeas corpus - impetrado inicialmente perante o TRT, contra ato de juiz do trabalho de 1º grau que decretara a prisão do paciente por considerá-lo depositário infiel, do qual houve posteriormente outro writ perante o STJ - para anular as decisões proferidas pelo TRT e pelo STJ, determinando a remessa dos autos ao TRF competente para julgar o writ. Precedentes citados: CC 6.979-DF (DJU de 26.2.93) e HC 68.867-PR (DJU de 7.2.92). RHC 81.859-MG, rel. Min. Carlos Velloso, 28.5.2002. 
	C L I P P I N G   D O   D J 
	31 de maio de 2002 
	RE N. 323.526-RS 
	RELATOR: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE 
	EMENTA: Declaração, pelo Plenário do STF, no julgamento do RE 251.238-RS (red. para acórdão Nelson Jobim, 7.11.2001, Inf. 249), de inconstitucionalidade do art. 7º e parágrafos da L. 7.428/94, com a redação dada pela L. 7.539/94, do Município de Porto Alegre, que previam o reajuste automático bimestral dos vencimentos dos servidores municipais pela variação do índice de entidade particular (ICV-DIEESE). 
	Aplicação do art. 101 RISTF, a teor do qual - salvo proposta de revisão por qualquer dos Ministros - a declaração plenária de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei será de logo aplicada aos novos feitos submetidos à Turma ou ao Plenário: recurso extraordinário do Município conhecido e provido. 
	* noticiado no Informativo 266 
	Rcl (AgR) N. 1.680-RS 
	RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 

	EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PENSÃO. IPERGS. EXECUÇÃO EXTINTA. REABERTURA. IMPOSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE NÃO CONTEMPLADO NO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 
	1. Reconhecido o direito ao benefício previdenciário pleiteado, a sua implantação em folha de pagamento e a expedição de precatório destinado ao pagamento das parcelas vencidas implicam na extinção do processo de execução. Reabertura do procedimento visando debater questões supervenientes não contempladas no objeto da liquidação de sentença. Inadmissibilidade. 
	2. Eventuais vantagens devidas à pensionista pela suspensão do benefício em momento posterior à conclusão da execução devem ser requeridas em ação própria. 
	Agravo regimental a que se nega provimento. 
	* noticiado no Informativo 246 
	HABEAS CORPUS N. 81.342-SP 
	RELATOR: MIN. NELSON JOBIM 
	EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. INCLUSÃO DE RECURSO EM PAUTA DE JULGAMENTO. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO. DEFENSOR PÚBLICO. PROCURADOR DO ESTADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 
	O Procurador do Estado, no exercício do múnus de defensor público, deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo (L. 1.060/50, art. 5º, § 5º). 
	Não é suficiente a intimação feita por publicação na imprensa oficial. No caso, não houve a intimação pessoal do Procurador do Estado da inclusão em pauta de julgamento do recurso especial por ele interposto. A falta de intimação pessoal de algum ato do processo acarreta nulidade. É nulo o próprio julgamento do RESP e os atos dele decorrentes. 
	Inclusive o trânsito em julgado. 
	HABEAS deferido. 
	* noticiado no Informativo 251 
	 
	67. INFORMATIVO Nº 271 DO STF - 3 a 7 de junho de 2002. 
	Servidor Regido pela CLT e Competência 
	Em virtude da existência de dissídio entre as Turmas, o Tribunal julgou embargos de divergência em recurso extraordinário, prevalecendo o entendimento de que compete à justiça do trabalho julgar ação proposta por servidores da Universidade de São Paulo - USP, contratados pelo regime da CLT, pleiteando o recebimento de diferenças relativas aos chamados "gatilhos-salariais". RE (EDv)146.942-SP, rel. Min. Marco Aurélio, 5.6.2002. 
	Serviços Notariais e Concurso Público 

	Deferida medida cautelar em ação direta ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB para suspender, com efeitos ex tunc, até o julgamento definitivo da ação, a eficácia da Lei 13.724/2000, do Estado de Minas Gerais, que estabelece procedimento para a efetivação de notários e registradores no cargo de titular de cartório sem a realização de concurso público. O Tribunal considerou caracterizada, à primeira vista, a plausibilidade jurídica da argüição de inconstitucionalidade por ofensa ao § 3º, do art. 236, da CF ("O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses."). Precedentes citados: ADI 363-DF (DJU de 3.5.96); ADI 690-GO (DJU de 25.8.95) e ADI 417-ES (DJU de 8.5.98). ADI (MC) 2.379-MG, relatora Min. Ellen Gracie, 6.6.2002. 
	Acordo Judicial e Administração Pública 

	A Turma, entendendo não caracterizada a alegada ofensa ao art. 37 da CF, manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que confirmara sentença homologatória de transação celebrada entre servidoras públicas municipais e o respectivo município - em ação anulatória de processo administrativo que lhes aplicara a punição de destituição de suas funções comissionadas, sendo que posteriormente as mesmas foram absolvidas em ação penal. Considerou-se que é válida a celebração de transação pela administração pública quando essa for a solução que melhor atenda o interesse público e que, na espécie, para se concluir de forma diversa do acórdão recorrido, no sentido de que não houve onerosidade para a administração na celebração do acordo, seria necessário o reexame de provas, o que é inviável em sede extraordinária. Precedente citado: AG 52.181-RJ (RTJ 68/382). RE 253.885-MG, relatora Min. Ellen Gracie, 4.6.2002. 
	Dano Moral e Direito à Imagem 

	A publicação não consentida de fotografias gera o direito à indenização por dano moral, não se exigindo a ocorrência de ofensa à reputação da pessoa porquanto o uso indevido da imagem, de regra, causa desconforto, aborrecimento ou constrangimento ao fotografado, que deve ser reparado. Com base nesse entendimento, a Turma deu provimento a recurso extraordinário para reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que assegurara à recorrente, atriz, indenização apenas pelos danos materiais sofridos em decorrência da publicação indevida de fotografias, e negara o direito da mesma à indenização por danos morais, uma vez que sua reputação não teria sido ofendida com a publicação das fotos, não tendo havido qualquer abalo à sua imagem. Considerou-se que o acórdão recorrido emprestara ao dano moral caráter restritivo, ofendendo, assim, o art. 5º, X, da CF ("São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente dessa violação;"). RE provido, arbitrada a indenização no mesmo quantum fixado para a reparação do dano material, em 21,51 salários mínimos, acrescidos de 10% de honorários advocatícios. Precedentes citados: RREE 192.593-SP(DJU de 13.8.99) e 172.720-RJ (DJU de 21.2.97). RE 215.984-RJ, rel. Min. Carlos Velloso, 4.6.2002. 
	Comprovação de Miserabilidade: Prazo 

	A Turma indeferiu habeas corpus no ponto em que se sustentava a ilegitimidade do Ministério Público estadual para promover ação penal contra o paciente pela prática de estupro, em razão da ausência de comprovação, em tempo hábil, da condição de miserabilidade da vítima, que deveria ser feita no prazo de 6 meses. Considerou-se que, para os efeitos do art. 225, § 1º, I, do CP, a apresentação do atestado de pobreza do representante pode ser feita até a prolação da sentença final ("Nos crimes definidos nos capítulos anteriores, somente se procede mediante queixa. §1ºProcede-se, entretanto, mediante ação pública: I - se a vítima ou seus pais não podem prover às despesas do processo, sem privar-se de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família;"). HC 81.343-MG, rel. Min. Nelson Jobim, 4.6.2002. 
	C L I P P I N G   D O   D J 
	7 de junho de 2002 
	SEC N. 4.835-ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
	RELATOR: MIN. NÉRI DA SILVEIRA 

	EMENTA:- Homologação de sentença estrangeira. Condenação no valor de US$ 1.633.000,00 a título de danos e US$ 293.940,00 a título de juros. 2. Curador especial nomeado, em face da revelia da requerida, manifestou-se pela não homologação da sentença estrangeira, aduzindo sejam trazidos ao STF "elementos mais completos sobre a origem da indenização até mesmo para que seja avaliado se guarda harmonia com a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes". 3. As providências necessárias a atender o que solicitaram o Curador Especial e o MPF foram adotadas pelo requerente. Sentença proferida por juiz competente, citação regular da requerida e trânsito em julgado da sentença. 4. Incabível discutir os fundamentos da decisão homologanda. Nada está a apontar tenha resultado a indenização, objeto da sentença, de causa ilícita, que possa tornar a sentença ofensiva à ordem pública, à soberania nacional ou aos bons costumes. 5. Pedido de homologação de sentença estrangeira deferido. 
	* noticiado no Informativo 263 
	SEC N. 6.729-REINO DA ESPANHA 
	RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 

	EMENTA: SENTENÇA ESTRANGEIRA PROFERIDA PELA JUSTIÇA ESPANHOLA. DIVÓRCIO. GUARDA DE FILHOS MENORES. CITAÇÃO POR EDITAL PUBLICADO SOMENTE NA ESPANHA QUE NÃO PRODUZ EFEITOS NO BRASIL. 
	1. Se a parte contra quem se deseja efetivar o ato de citação reside no Brasil, não pode o edital para a consumação do procedimento, publicado apenas na Espanha, produzir efeitos em nosso País, sob pena de configurar-se violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
	2. Não preenchido o pressuposto de citação válida, a sentença proferida por autoridade judicial estrangeira não tem validade jurídica no Brasil, nos termos do artigo 217, II, do RISTF. 
	3. Não está sujeita à homologação pelo Supremo Tribunal Federal a sentença estrangeira que tem como objeto pedido idêntico em tramitação perante órgão do Poder Judiciário no Brasil, sob pena de ofensa aos princípio inerentes à própria soberania nacional (CPC, artigo 90; RISTF, artigo 216). 
	4. Retorno de crianças ao domicílio de um dos cônjuges fora do Brasil. O pedido de homologação de sentença estrangeira, pela suas características e peculiaridades, não é sede adequada para o exame de circunstâncias subjetivas ligadas ao mérito da controvérsia sobre guarda de menores. Convenção de Haia. Inaplicabilidade. 
	Homologação indeferida. 
	 
	68. INFORMATIVO Nº 272 DO STF - 10 a 14 de junho de 2002. 
	Processo Disciplinar e Direito de Defesa 
	Por ofensa à garantia da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), o Tribunal deferiu mandado de segurança preventivo impetrado contra o Presidente da República em favor de servidor público federal que, indiciado em inquérito administrativo disciplinar, teve negado o direito de seu advogado ter vista dos autos. MS 22.921-SP, rel. Min. Carlos Velloso, 5.6.2002. 
	Efeito Suspensivo em Ação Rescisória 

	Prosseguindo no julgamento iniciado em 28.2.2002 (v. Informativo 258), o Tribunal, por maioria, referendou decisão da Ministra Ellen Gracie que concedera a antecipação dos efeitos da tutela em ação rescisória proposta pela União contra acórdão da Segunda Turma desta Corte proferido no RMS 23.040-DF - que assegurara a candidatos selecionados na primeira fase do concurso público para o cargo de fiscal do trabalho (Edital 1/94) a prioridade na convocação para a segunda fase (programa de formação) sobre eventuais aprovados em novo concurso público. Concluiu-se pela existência de erro de fato no acórdão rescindendo em face do caráter regionalizado do concurso público e pela difícil reversibilidade dos prejuízos administrativos e econômicos que seriam causados para a União com a nomeação dos candidatos. Vencidos os Ministros Néri da Silveira, Ilmar Galvão, Sepúlveda Pertence e Marco Aurélio, que negavam referendo à decisão. AR (referendo/liminar) 1.685-DF, rel. Ministra Ellen Gracie, 12.6.2002. 
	Sentença Estrangeira e Imóvel no Brasil 

	A sentença estrangeira de divórcio que ratifica acordo das partes sobre a partilha de bens imóveis situados no Brasil não ofende o art. 12 da LICC e o art. 89 do CPC, sendo, pois homologável pelo STF. Com esse entendimento, o Tribunal homologou sentença estrangeira de divórcio contestada, afastando a alegação do requerido no sentido de que a sentença, ao dispor sobre bens imóveis localizados no Brasil, ofenderia a soberania nacional. Precedentes citados: SE 3.633 (DJU de 24.6.86); SE 3.408 (RTJ 115/1083). SEC 7.146-EUA, rel. Min. Ilmar Galvão, 12.6.2002. 
	Sítios Arqueológicos: Competência Comum 

	Deferida medida liminar em ação direta ajuizada pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul para suspender, até decisão final da ação, a eficácia da Lei 11.380/99, do referido Estado, que atribui a proteção, guarda e responsabilidade dos sítios arqueológicos existentes no Estado aos municípios em que os mesmos se localizam. Considerou-se manifesta a plausibilidade jurídica da argüição de inconstitucionalidade sustentada pelo autor da ação uma vez que a Lei impugnada exclui a responsabilidade do Estado e da União sobre tais bens, ofendendo, à primeira vista, o art. 23, III, e § único da CF ("Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: ... III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; ... Parágrafo único. Lei complementar fixará normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional."). ADI (MC) 2.544-RS, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 12.6.2002. 
	Laudo Arbitral: Não-Homologação 

	Considerando que o juízo arbitral é aquele constituído por vontade das partes mediante cláusula expressa, o Tribunal indeferiu o pedido de homologação de sentença arbitral estrangeira, oriunda do Reino Unido, que condenou empresa brasileira por descumprimento de contrato de compra e venda mercantil firmado com empresa daquele país, em face da ausência de demonstração da clara manifestação escrita das partes relativamente à opção pela jurisdição arbitral. SEC 6.753-Reino Unido, rel. Min. Maurício Corrêa, 13.6.2002. 
	Depositário Infiel e Penhora 

	A Turma indeferiu habeas corpus em que se sustentava a ilegitimidade da prisão civil decretada contra o paciente que, na condição de depositário judicial, alienara parte dos fardos de algodão beneficiado dados em penhora como garantia nos autos de execução, sob a alegação de que a penhora de bem fungível caracterizaria depósito impróprio, sendo descabida a decretação de prisão civil. Considerou-se que as coisas móveis penhoradas, ainda que objetivamente possam ser fungíveis por suas qualidades, são tratadas como infungíveis por força de lei - porquanto o auto de penhora contém a descrição do bem penhorado, com os seus característicos (CPC, art. 665, III), a fim de que o mesmo seja individualizado -, não sendo lícito ao executado nomeado depositário, dispor deles, senão com autorização judicial. Precedentes citados: HC 75.904-SP (DJU de 25.6.99) e HC 78.194-SP (DJU de 9.4.99). HC 81.813-GO, rel. Min. Moreira Alves, 11.6.2002. 
	Assistência Judiciária e Honorários de Perito 

	Considerando que a assistência judiciária integral e gratuita prestada pelo Estado compreende os honorários de advogado e peritos (Lei 1.060/50, art. 3º: "A assistência judiciária compreende as seguintes isenções: ... V - dos honorários de advogado e peritos."), a Turma manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul que obrigara o mesmo Estado ao pagamento dos honorários periciais em exame de DNA decorrente de ação de investigação de paternidade de beneficiário da justiça gratuita. Afastou-se, na espécie, a alegada violação direta ao art. 100, da CF - em que se sustentava a ausência de previsão orçamentária para a referida despesa -, o qual não pode configurar óbice à eficácia plena do inciso LXXIV do art. 5º, norma auto-aplicável, que garante aos necessitados o amplo acesso à Justiça (Art. 5º, LXXIV: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;"). Precedente citado: RE 224.775-MS (DJU de 24.5.2002). RMS 207.732-MS, rel. Ministra Ellen Gracie, 11.6.2002. 
	Revelia e Produção Antecipada de Provas 

	A suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, na forma do art. 366 do CPP, não impedem a produção antecipada de provas, cabendo ao juiz verificar a sua conveniência. Com esse entendimento, a Turma indeferiu habeas corpus impetrado, em favor de réu revel, contra acórdão do STJ que determinara a produção antecipada de prova testemunhal da acusação por entender que o transcurso do tempo acabaria por inviabilizar essa produção probatória. Considerou-se, ainda, que, o paciente poderá, vindo aos autos, manifestar-se acerca de toda a prova produzida. HC 81.722-SP, rel. Min. Nelson Jobim, 11.6.2002. 
	C L I P P I N G   D O   D J 
	14 de junho de 2002 
	ADI N. 1.165-DF 
	RELATOR: MIN. NELSON JOBIM 
	EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI ORGÂNICA DO DF QUE VEDA LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CARACTERIZADA OFENSA AOS ARTS. 37, I E 61 § 1º II, "C" DA CF, INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM RAZÃO DA MATÉRIA - REGIME JURÍDICO E PROVIMENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. EXERCÍCIO DO PODER DERIVADO DO MUNICÍPIO, ESTADO OU DF. CARACTERIZADO O CONFLITO ENTRE A LEI E A CF, OCORRÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
	* noticiado no Informativo 244 
	ADI N. 1.278-SC - medida liminar 
	RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO 
	AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. O deferimento da liminar na ação direta de inconstitucionalidade pressupõe o sinal do bom direito e o risco de manter-se com plena eficácia o ato normativo impugnado, requisitos reveladores da relevância da matéria versada na inicial. Isto não ocorre relativamente à Lei do Estado de Santa Catarina de n° 1.179/94, no que disciplinou a pasteurização do leite de cabra. A competência para legislar sobre proteção e defesa da saúde é concorrente - inciso XII do artigo 24 da Constituição Federal. 
	ADI N. 1.696-SSE 
	RELATOR: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE 

	EMENTA: Greve de servidor público: não ofende a competência privativa da União para disciplinar-lhe, por lei complementar, os termos e limites - e o que o STF reputa indispensável à licitude do exercício do direito (MI 20 e MI 438; ressalva do relator) - o decreto do Governador que - a partir da premissa de ilegalidade da paralisação, à falta da lei complementar federal - discipline suas conseqüências administrativas, disciplinares ou não (precedente: ADInMC 1306, 30.6.95). 
	* noticiado no Informativo 268 
	Pet (AgR) N. 2.491-BA 
	RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 

	EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. PROCESSUAL PENAL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. LEI DE IMPRENSA. CRIME DE INJÚRIA. SUJEITO PASSIVO: PESSOA JURÍDICA. 1. A pessoa jurídica não pode ser sujeito passivo dos crimes de injúria e calúnia, sujeitando-se apenas à imputação de difamação. Precedentes. 2. Cuidando-se de situação em que caracterizado, em tese, crime de injúria, é incabível a ação penal que tenha por objeto a apuração de ofensa à honra de pessoa jurídica de direito público. Conseqüência: inviabilidade de prosseguimento da medida preparatória de interpelação judicial. Agravo regimental a que se nega provimento. 
	* noticiado no Informativo 263 
	MS N. 23.577-DF 
	RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO 
	EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. Lei 8.112, de 1990, art. 20, § 2º. I. - Policial Rodoviário Federal, aprovado em concurso público, estável, que presta novo concurso e, aprovado, é nomeado Escrivão da Polícia Federal. Durante o estágio probatório neste último cargo, requer sua recondução ao cargo anterior. Possibilidade, na forma do disposto no art. 20, § 2º, da Lei 8.112/90. É que, enquanto não confirmado no estágio do novo cargo, não estará extinta a situação anterior. II. - Precedentes do STF.: MS 22.933-DF, Ministro O. Gallotti, Plenário, 26.6.98, "DJ" de 13.11.98. III. - Mandado de segurança deferido. 
	* noticiado no Informativo 268 
	RE N. 258.726-AL 
	RELATOR: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE 

	EMENTA: Responsabilidade civil do Estado: morte de passageiro em acidente de aviação civil: caracterização. 1. Lavra dissenção doutrinária e pretoriana acerca dos pressupostos da responsabilidade civil do Estado por omissão (cf. RE 257.761), e da dificuldade muitas vezes acarretada à sua caracterização, quando oriunda de deficiências do funcionamento de serviços de polícia administrativa, a exemplo dos confiados ao D.A.C. - Departamento de Aviação Civil -, relativamente ao estado de manutenção das aeronaves das empresas concessionárias do transporte aéreo. 2. No caso, porém, o acórdão recorrido não cogitou de imputar ao D.A.C. a omissão no cumprimento de um suposto dever de inspecionar todas as aeronaves no momento antecedente à decolagem de cada vôo, que razoavelmente se afirma de cumprimento tecnicamente inviável: o que se verificou, segundo o relatório do próprio D.A.C., foi um estado de tal modo aterrador do aparelho que bastava a denunciar a omissão culposa dos deveres mínimos de fiscalização. 3. De qualquer sorte, há no episódio uma circunstância incontroversa, que dispensa a indagação acerca da falta de fiscalização preventiva, minimamente exigível, do equipamento: é estar a aeronave, quando do acidente, sob o comando de um "checador" da Aeronáutica, à deficiência de cujo treinamento adequado se deveu, segundo a instância ordinária, o retardamento das medidas adequadas à emergência surgida na decolagem, que poderiam ter evitado o resultado fatal. 
	* noticiado no Informativo 268 
	RMS N. 24.119-DF 
	RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA 

	EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO: CADASTRO DE RESERVA. CANDIDATO APROVADO: DIREITO À NOMEAÇÃO. ATO OMISSIVO. VALIDADE DO CONCURSO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. 1. Candidatos aprovados em concurso público e classificados além do número de vagas originalmente previsto no edital de convocação. Inclusão no cadastro de reserva destinado ao preenchimento de cargos que viessem a ficar vagos no prazo de sua validade. Conseqüência: direito subjetivo à nomeação, durante o lapso assinalado no respectivo edital, caso se verifiquem as condições legais veiculadas para o ato. 2. Ato omissivo consistente na não-nomeação de candidatos aprovados em concurso público. Alegação insubsistente, dado que não se pode reputar omisso o administrador que, em razão do término da eficácia jurídica do concurso, não mais detém autorização legal para a efetivação do ato requerido. 3. Mandado de Segurança impetrado após decorridos cento e vinte dias do ato omisso reputado ilegal. Decadência (Lei 1533/51, artigo 18). Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. 
	* noticiado no Informativo 267 
	 
	69. INFORMATIVO Nº 273 DO STF - 17 a 21 de junho de 2002. 
	Uso de Cinto de Segurança: Competência - 1 
	Por ofensa à competência privativa da União Federal para legislar sobre trânsito (CF, art. 22, XI), o Tribunal declarou a inconstitucionalidade da Lei 10.521/95, do Estado do Rio Grande do Sul, que determinava o uso obrigatório de cinto de segurança nas vias públicas do Estado. Precedente citado: ADI (MC) 874-BA (DJU de 20.8.93). RE 215.325-RS, rel. Min. Moreira Alves, 17.6.2002. 
	Direitos Autorais e Liberdade de Associação 
	Iniciado o julgamento de mérito da ação direta ajuizada pelo Partido Social Trabalhista-PST, contra o art. 99 e § 1º da Lei 9.610/98, que prevêem a manutenção, pelas associações de titulares de direitos de autor, de um único escritório central para a arrecadação e distribuição, em comum, dos direitos relativos à execução pública das obras musicais e lítero-musicais e de fonogramas, inclusive por meio da radiodifusão e transmissão por qualquer modalidade, e da exibição de obras audiovisuais. O Min. Ilmar Galvão, relator, proferiu voto no sentido de acolher o pedido formulado na inicial da ação direta para declarar a inconstitucionalidade das normas mencionadas, por entender que a lei não pode compelir titulares de direitos a se reunirem em entidade única, os quais podem se reunir e se organizar em outras entidades, em face do art. 5º, XVII e XX, da CF ("XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; ...XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;"). Após, o julgamento foi adiado em virtude do pedido de vista do Min. Sepúlveda Pertence. ADI 2.054-DF, rel. Min. Ilmar Galvão, 19.6.2002. 
	Imunidade Penal de Vereador 

	Deferido habeas corpus impetrado em favor de vereador para anular as condenações a ele impostas pela prática dos crimes de calúnia e injúria contra delegado de polícia local - em decorrência de haver publicado nota em jornal local, bem como, por haver divulgado esclarecimento por meio de estação de rádio, no qual se defendera de supostas acusações e denunciara irregularidades cometidas pelo referido delegado. A Turma considerou que os mencionados pronunciamentos estariam diretamente relacionados com o exercício do mandato parlamentar, ao abrigo, portanto da imunidade prevista no art. 29 VIII, da CF ("...inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município;"). Precedentes citados: HC 74.125-PI (DJU de 11.4.97) e HC 74.201-MG (DJU de 13.12.96). HC 81.730-RS, rel. Min. Nelson Jobim, 18.6.2002. 
	Crime Culposo contra Militar: Competência 
	Compete à justiça comum, e não à justiça militar, o julgamento de crime culposo praticado por civil contra militar, porquanto, nessa hipótese, inexiste o intuito de atingir a administração militar, ficando, assim, afastada a conotação militar do crime. Com base nesse entendimento, a Turma deferiu habeas corpus para anular acórdão do STM que recebera a denúncia oferecida contra o paciente, civil - pela suposta prática de lesões corporais culposas causadas em oficial do exército em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em via pública - e, tendo em conta a ausência de representação do ofendido no prazo decadencial, declarou extinta a punibilidade. Precedentes citados: CC 7.040-RS (DJU de 22.11.96) e HC 81.161-PE (DJU de 14.12.2001). HC 81.963-RS, rel. Min. Celso de Mello, 18.6.2002. 
	Prisão Especial de Advogado 

	Retomado o julgamento de habeas corpus impetrado em favor de advogado preso provisoriamente, no qual se alega estar o mesmo sofrendo constrangimento ilegal por encontrar-se recolhido em local incompatível com o assegurado ao advogado pelo Estatuto da OAB (v. Informativo 270). O Min. Maurício Corrêa, divergindo do voto do Min. Carlos Velloso, relator, proferiu voto-vista no sentido de deferir o writ, por considerar que as instalações da prisão, tida por especial, a que submetido o paciente, não atendem aos requisitos e condições exigidos pelo art. 7º, V, da Lei 8.906/94, e, em conseqüência, determinar o recolhimento do paciente em prisão domiciliar. Após, o julgamento foi adiado em face do pedido de vista do Min. Nelson Jobim. HC 81.632-SP, rel. Min. Carlos Velloso, 18.6.2002. 
	Prisão Preventiva e Fundamentação 

	Iniciado o julgamento de habeas corpus em que se pretende a anular a prisão preventiva mantida contra o paciente em sede de sentença de pronúncia, sob a alegação de falta de fundamentação, porquanto o juiz manteve a prisão cautelar anteriormente decretada sem explicitar que motivos a justificariam, limitando-se a dizer que o paciente permaneceria preso no mesmo local. O Min. Carlos Velloso, relator, proferiu voto no sentido de indeferir o writ, por considerar que, estando o decreto de prisão devidamente fundamentado, na hipótese de manutenção da custódia, o juiz não está obrigado a expor novamente os motivos, subentendendo-se que o mesmo implicitamente se reportou aos fundamentos que serviram de base à decretação da prisão preventiva. O Min. Carlos Velloso salientou, ainda, que o decreto de prisão preventiva inicial já foi objeto de análise por esta Corte no julgamento do HC 81.600-DF (DJU de 15.3.2002), não tendo sofrido qualquer censura quanto à sua fundamentação. Após, o julgamento foi adiado em face do pedido de vista do Min. Maurício Corrêa. HC 81.838-DF, rel. Min. Carlos Velloso, 18.6.2002. 
	C L I P P I N G   D O   D J 
	21 de junho de 2002 
	ADI N. 2.019-MS 
	RELATOR: MIN. ILMAR GALVÃO 
	EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.º 1.949, DE 22.01.99, DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. PENSÃO MENSAL PARA CRIANÇAS GERADAS A PARTIR DE ESTUPRO. CONTRARIEDADE AO ART. 5.º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
	Ato normativo que, ao erigir em pressuposto de benefício assistencial não o estado de necessidade dos beneficiários, mas sim as circunstâncias em que foram eles gerados, contraria o princípio da razoabilidade, consagrado no mencionado dispositivo constitucional. 
	Ação direta julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da lei sob enfoque. 
	* noticiado no Informativo 235 
	HABEAS CORPUS (AgR) N. 81.837-SP 
	RELATOR: MIN. MOREIRA ALVES 
	EMENTA: - Agravo regimental. 
	- Tratando-se de negativa de concessão de documento (Autorização de Retorno ao Brasil) que, para o regresso de brasileiro ao Brasil, supre a falta de passaporte por não se preencherem os requisitos para a obtenção deste, ao não-cabimento do "habeas corpus", em lugar do mandado de segurança, contra essa negativa se aplica a mesma fundamentação do despacho agravado quanto à questão do passaporte, e isso porque não se pode estender o "habeas corpus" à tutela de direitos que têm na liberdade física apenas a sua condição de exercício, objeto, não imediato, mas mediato, do pedido, não estando, assim, afetada imediatamente, mas apenas de modo oblíquo, a liberdade de locomoção. 
	- Por outro lado, é de manifesta improcedência a alegação de que, não havendo previsão, no artigo 102, I, da Constituição, de competência desta Corte para julgar mandado de segurança contra chefe de missão diplomática de caráter permanente, essa lacuna deve dar margem à competência deste Tribunal para julgar o pedido como sendo de mandado de segurança, em que seria transformado o "habeas corpus" pelo princípio da fungibilidade. Agravo a que se nega provimento. 
	HABEAS CORPUS N. 80.923-SC 
	RELATOR: MIN. NÉRI DA SILVEIRA 
	EMENTA: - Habeas Corpus preventivo. 2. Mandado de prisão expedido por magistrado canadense contra pessoa residente no Brasil, para cuja execução foi solicitada a cooperação da INTERPOL - Brasil. Inexistência de pedido de extradição. 3. Competência do STF - Art. 102, I, g, da Constituição Federal. 4. Em face do mandado de prisão contra a paciente expedido por magistrado canadense, sob a acusação de haver cometido o ilícito criminal previsto no art. 282, a, do Código Penal do Canadá, e solicitada à INTERPOL sua execução, fica caracterizada situação de ameaça à liberdade de ir e vir. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, concedido, para assegurar à paciente salvo conduto em todo o território nacional. Em se tratando de pessoa residente no Brasil, não há de sofrer constrangimento em sua liberdade de locomoção, em virtude de mandado de prisão expedido por justiça estrangeira, o qual, por si só, não pode lograr qualquer eficácia no país. 6. Comunicação da decisão do STF ao Ministério da Justiça e ao Departamento de Polícia Federal, Divisão da Interpol, para que, diante da ameaça efetiva à liberdade, se adotem providências indispensáveis, em ordem a que a paciente, com residência em Florianópolis, não sofra restrições em sua liberdade de locomoção e permaneça no país enquanto lhe aprouver. 7. Habeas corpus não conhecido, no ponto em que se pede a cessação imediata da veiculação dos nomes e fotografias da paciente e de seus filhos menores no portal eletrônico da Organização Internacional de Polícia Criminal (O.I.P.C.) - Interpol, porque fora do alcance e controle da jurisdição nacional, tendo sido a inclusão das difusões vermelha e amarelas, relativas à paciente e seus filhos, respectivamente, solicitadas pela IP/Ottawa à IPSC, em Lyon, França. 
	* noticiado no Informativo 237 
	RE N. 253.885-MG 
	RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE 
	EMENTA: Poder Público. Transação. Validade. Em regra, os bens e o interesse público são indisponíveis, porque pertencem à coletividade. É, por isso, o Administrador, mero gestor da coisa pública, não tendo disponibilidade sobre os interesses confiados à sua guarda e realização. Todavia, há casos em que o princípio da indisponibilidade do interesse público deve ser atenuado, mormente quando se tem em vista que a solução adotada pela Administração é a que melhor atenderá à ultimação deste interesse. 
	Assim, tendo o acórdão recorrido concluído pela não onerosidade do acordo celebrado, decidir de forma diversa implicaria o reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado nesta instância recursal (Súm. 279/STF). Recurso extraordinário não conhecido. 
	* noticiado no Informativo 271 
	RE N. 259.318-RS 
	RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE 
	EMENTA: O art. 10, II, "b" do ADCT confere estabilidade provisória à obreira, exigindo para o seu implemento apenas a confirmação de sua condição de gestante, não havendo, portanto, de se falar em outros requisitos para o exercício desse direito, como a prévia comunicação da gravidez ao empregador. 
	Precedente da Primeira Turma desta Corte. 
	Recurso extraordinário não conhecido. 
	* noticiado no Informativo 268 
	 
	70. INFORMATIVO Nº 274 DO STF - 24 de junho a 1º de julho de 2002. 
	Cargo Público e Contratação Temporária 
	O Tribunal, julgando o mérito de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República, declarou a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei 4.957/94 do Estado do Espírito Santo - que autorizava o Poder Judiciário estadual a proceder contrato administrativo para o atendimento de serviços vinculados a cargos de provimento efetivo não providos nas hipóteses de vacância ou de afastamento do titular para o exercício de outro cargo público. Considerou-se que a referida norma não trata da hipótese excepcional de contratação temporária a que se refere o art. 37, IX da CF, que deve atender aos princípios da razoabilidade e da moralidade, e ainda que essa contratação só poderia ser feita sem processo seletivo quando o interesse público assim permitisse. Com o mesmo entendimento, o Tribunal declarou inconstitucionais o art. 2º, caput e parágrafo único, e o art. 3º da Resolução 1.652/93, da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que também previam a autorização para a contratação temporária de servidores em casos semelhantes. A Corte julgou, ainda, procedente o pedido formulado na inicial quanto à Resolução 8/95 do Tribunal de Justiça do mesmo Estado, na qual o próprio Tribunal fixava os vencimentos dos seus cargos em comissão, declarando-a inconstitucional. Precedente citado: RE 168.566-RS (DJU de 18.6.99). ADI 1.500-ES, rel. Min. Carlos Velloso, 19.6.2002. 
	Tutela Antecipada e Manutenção de Proventos 
	O Tribunal julgou improcedente reclamação ajuizada contra decisão de juiz de primeiro grau que deferira tutela antecipada para impedir a redução dos proventos de servidor determinada por parecer da Advocacia-Geral da União, em que se alegava o desrespeito à decisão do STF na ADC-4 - que suspendeu liminarmente, com eficácia ex nunc e com efeito vinculante, até final julgamento da ação, a prolação de qualquer decisão sobre pedido de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 9.494/97. Considerou-se que a decisão do STF na ADC-4 refere-se, exclusivamente, às situações referidas taxativamente no art. 1º da Lei 9.494/97, quais sejam, a concessão de vantagens pecuniárias, vencimentos, reclassificação, equiparação, aumento ou, ainda, extensão de vencimentos aos servidores públicos, sendo possível, portanto, a concessão de tutela antecipada para impedir a redução de proventos de servidor. RCL 1.578-RS, rel. Min. Ilmar Galvão, 26.6.2002. 
	MS contra Ato Jurisdicional: Cabimento 
	À vista da excepcionalidade do caso, o Tribunal, por maioria, apreciando questão de ordem suscitada pela Ministra Ellen Gracie, conheceu de mandado de segurança impetrado pela União contra ato jurisdicional do Min. Marco Aurélio, Presidente, que, nos autos da SS 1.962-RJ, indeferira o pedido de suspensão de segurança por não visualizar, na espécie, grave lesão à economia e à ordem públicas porquanto a segurança concedida à distribuidora de petróleo para recolher o PIS/PASEP e a COFINS nos moldes das Leis complementares 7/70 e 70/91 - sem a incidência estabelecida pelas Medidas Provisórias 1.991 e 2.037/2000, e pela Lei 9.718/98 - não afastara, em si, a obrigatoriedade do tributo. Vencido, nesse ponto, o Min. Sepúlveda Pertence, que não conhecia do mandado de segurança tendo em vista a jurisprudência no sentido de ser incabível mandado de segurança contra decisão de caráter jurisdicional de qualquer dos órgãos do STF, seja Turma, Plenário, Relator ou Presidente. Em seguida, o Tribunal, por unanimidade, ante as circunstâncias excepcionalíssimas do caso concreto, ou seja, a grave lesão à economia pública tendo em vista que a União dificilmente poderia reparar-se das perdas decorrentes do desmonte do sistema de arrecadação, concedeu a medida liminar para deferir o pedido formulado na SS 1.962-RJ e suspender os efeitos da sentença proferida no mandado de segurança em curso nas instâncias inferiores até o transito em julgado da decisão final de mérito que se proferir na citada causa. MS (QO-MC) 24.159-RJ, rel. Ministra Ellen Gracie, 26.6.2002. 
	ECA: Remissão e Medida Sócio-Educativa 
	Não ofende o princípio do devido processo legal, o art. 127 do Estatuto da Criança e do Adolescente na parte em que admite a acumulação do instituto da remissão com a aplicação de medida sócio-educativa pela autoridade judiciária (Art. 127. "A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semiliberdade e internação."). Com esse entendimento, o Tribunal, por maioria, vencido o Min. Marco Aurélio, reformou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, sob o fundamento de que seria necessário instaurar procedimento para apuração da autoria e da materialidade do ato infracional, afastara a medida sócio-educativa de advertência imposta pela sentença cumulativamente com a homologação da remissão concedida pelo Ministério Público. RE conhecido e provido para que, afastada essa preliminar acolhida pelo acórdão recorrido, prossiga o Tribunal a quo no julgamento da apelação, como entender de direito. RE 229.382-SP, rel. Min. Moreira Alves, 26.6.2002. 
	Emenda Constitucional 19, de 1998 
	Retomado o julgamento de medida liminar em ação direta ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores - PT, Partido Democrático Trabalhista - PDT, Partido Comunista do Brasil - PC do B, Partido Socialista do Brasil - PSB, contra a Emenda Constitucional 19, de 1998, que modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal e dá outras providências (v. Informativo 243). Os Ministros Ellen Gracie e Sepúlveda Pertence votaram no sentido de deferir a medida cautelar para suspender a eficácia do art. 39, caput, da CF, com a redação imprimida pela EC 19/98 ("A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes."), de modo a continuar em vigor a redação original da CF, que consagrava o regime jurídico único dos servidores públicos - acompanhando o Min. Néri da Silveira, relator, que entendera caracterizada a aparente violação ao mencionado § 2º do art. 60 da CF, uma vez que o Plenário da Câmara dos Deputados manteve, em primeiro turno, a redação original do caput do art. 39, e a comissão especial incumbida de dar nova redação à proposta de emenda constitucional suprimiu o dispositivo, colocando, em seu lugar, a norma relativa ao § 2º, que havia sido aprovada em primeiro turno. Após, o julgamento foi adiado em virtude do pedido de vista do Min. Nelson Jobim. ADI (MC) 2.135-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 27.6.2002. 
	STF: Competência em Razão da Matéria 
	Tendo em vista que compete ao STF processar e julgar, originariamente, as questões relacionadas com a extradição solicitada por Estado estrangeiro (CF, art. 102, I, g), o Tribunal, em reclamação ajuizada pelo Procurador-Geral da República, reconheceu, por maioria, sua competência originária para julgar mandado de segurança ajuizado por extraditanda contra o indeferimento de solicitação de refúgio pelo Conselho Nacional de Refugiados - CONARE. O Tribunal, salientando que a solicitação de refúgio está relacionada com o pedido extradicional, julgou procedente o pedido formulado na reclamação para avocar o processo de mandado de segurança em curso na 16ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, bem como os autos do agravo de instrumento nele interposto, cassada a medida liminar concedida pelo juiz declarado incompetente. Vencidos os Ministros Ilmar Galvão, Sepúlveda Pertence e Marco Aurélio, que julgavam improcedente a reclamação. RCL 2.069-DF, rel. Min. Carlos Velloso, 27.6.2002. 
	Tutela Antecipada e Benefícios Previdenciários 
	Tendo em vista a jurisprudência no sentido de que não se aplica, em matéria de natureza previdenciária, a decisão do STF na ADC-4 - que suspendeu liminarmente, com eficácia ex nunc e com efeito vinculante, até final julgamento da ação, a prolação de qualquer decisão sobre pedido de tutela antecipada, contra a Fazenda Pública, que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 9.494/97 -, o Tribunal julgou improcedente reclamação ajuizada pelo INCRA contra decisão que deferira antecipação de tutela para a aplicação da alíquota de 6% para a cobrança de contribuição previdenciária. Afastou-se, ainda, o parecer da Procuradoria-Geral da República no sentido da procedência da reclamação pela circunstância de que a decisão reclamada teria desrespeitado a decisão do STF na ADC 8-DF, que reconhecera a legitimidade constitucional da contribuição na alíquota de 11%, já que não é dado ao Tribunal alterar a causa de pedir da ação. Rcl 1.275-PA, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1º.7.2002. 
	Separação e Independência dos Poderes 
	Tendo em vista que ofende o princípio da separação e independência dos Poderes a submissão de convênios celebrados pelo Poder Executivo à aprovação prévia do Legislativo (CF, art. 2º), o Tribunal julgou procedente o pedido formulado em ação direta ajuizada pelo Procurador-Geral da República e declarou inconstitucionais as expressões constantes dos incisos I e II do art. 181 da Constituição do Estado de Minas Gerais, que subordinavam os convênios dos Municípios com a União, com o Estado e com outros Municípios à prévia aprovação pela câmara municipal. Precedentes citados: ADI 165-MG (RTJ 131/490) e ADI 342-PR (RTJ 133/88). ADI 770-MG, rel. Ministra Ellen Gracie, 1º.7.2002. 
	Distribuição de Medicamentos a Carentes 
	A Turma manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, com base na Lei estadual 9.908/93, reconhecera a obrigação de o mesmo Estado fornecer, gratuitamente, medicamentos a pessoa comprovadamente carente, portadora de doença de origem neurológica. Considerou-se que o acórdão recorrido baseara-se em Lei estadual regulamentadora do art. 196, da CF ("A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".). Precedente citado: RE 242.859-RS (DJU de 17.9.99). RE 256.327-RS, rel. Min. Moreira Alves, 25.6.2002. 
	Substituição da Pena Privativa de Liberdade 
	A substituição da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a seis meses, pela pena de multa ou de restrição de direitos, uma vez atendidos os requisitos legais, consubstancia um poder-dever do juiz, e não livre faculdade. Com esse entendimento, a Turma deferiu habeas corpus para assegurar ao paciente, primário e de bons antecedentes, a substituição da pena de 15 de detenção - resultante de condenação pelo delito do art. 176 do CP ("Tomar refeição em restaurante, ... sem dispor de recursos para efetuar o pagamento: Pena - detenção, de quinze dias a dois meses, ou multa.") - por pena de multa, que deverá ser fixada pelo juiz de primeiro grau. Precedente citado: HC 65.142-MG (DJU de 18.12.97). HC 81.875-RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 25.6.2002. 
	Prisão Preventiva do Falido: Recepção pela CF/88 
	A prisão prevista no art. 14, parágrafo único, VI, da Lei de Falências, consubstancia prisão preventiva, e não prisão administrativa como a mencionada no art. 35 da mesma Lei, razão pela qual foi recepcionada pela CF/88. Com esse entendimento, a Turma indeferiu habeas corpus em que se pretendia a nulidade da prisão decretada contra o paciente, sob a alegação de que a mesma consubstanciaria verdadeira prisão administrativa, tal como aquela prevista no art. 35, da mesma Lei, não recebida, portanto, pela Constituição Federal de 1988. Salientou-se, ademais, que, na espécie, a prisão decretada fundara-se na garantia da ordem pública, em conformidade com o disposto no art. 312 do Código Penal (DL 7.661/45, art. 14, parágrafo único: "A sentença que declarar a falência: VI - providenciará as diligências convenientes ao interesse da massa, podendo ordenar a prisão preventiva do falido ... quando requerida com fundamento em provas que demonstrem a prática de crime definido nesta lei.". HC 81.880-SC, rel. Min. Moreira Alves, 25.6.2002. 
	C L I P P I N G   D O   D J 
	28 de junho de 2002 
	ADI N. 2.031-DF – LIMINAR 
	RELATOR: MIN. OCTAVIO GALLOTTI 
	EMENTA: 
	1 - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e de Direitos de Natureza Financeira-CPMF (art. 75, e parágrafos, acrescentados ao ADCT pela Emenda Constitucional nº 21, de 18 de março de 1999). 2 - Vício de tramitação restrito ao § 3º da norma impugnada, por implicar, em primeiro exame, ao ver da maioria, a supressão pela Câmara da oração final do parágrafo aprovado no Senado, em comprometimento do sentido do texto sujeito à aprovação de ambas as Casas. 
	3 - Irrelevância do desajuste gramatical representado pela utilização do vocábulo "prorrogada", a revelar objetivo de repristinação de leis temporárias, não vedada pela Constituição. 
	4 - Rejeição, também em juízo provisório, das alegações de confisco de rendimentos, redução de salários, bitributação e ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade. 
	5 - Medida cautelar deferida, em parte. 
	* noticiado no Informativo 164 
	MS N. 22.921-SP 
	RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO 
	EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ADVOGADO: VISTA DOS AUTOS. 
	I. - Ao servidor sujeito a processo administrativo disciplinar é assegurado o direito de defesa, que há de ser amplo. Lei 8.112/90, art. 153. 
	II. - O advogado regularmente constituído tem direito a ter vista do processo administrativo disciplinar, na repartição competente, ou retirá-lo pelo prazo legal. Lei 8.906/94, art. 7º, XV. 
	III. - Mandado de Segurança deferido. 
	* noticiado no Informativo 272 
	RE N. 199.198-SP 
	RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE 
	EMENTA: Recurso extraordinário. Contribuição Social. Anterioridade nonagesimal. Lei 8.787/89, art. 8º. 
	A discussão em torno da forma de recolhimento da contribuição social não tem aporte constitucional, mostrando-se inviável em sede de recurso extraordinário. Precedente: AGRAG 174.536. Por ocasião do julgamento do RE 169.740, esta Suprema Corte fixou o entendimento de que o prazo da anterioridade nonagesimal (art. 195, 6º, da Constituição) deve ter como termo a quo a edição da MP 63/89 somente em relação àqueles dispositivos que foram repetidos no momento de sua conversão na Lei 7.787/89. Na hipótese de mudança ou introdução de novos dispositivos no momento da conversão, a contagem do termo da noventena deve ter início com a edição desta lei. O disposto no art. 8º da lei em comento, embora não estando previsto na redação original da MP 63/89, não majorou o tributo, tampouco modificou base de cálculo ou fato gerador. Por esta razão, não se lhe aplica o princípio da anterioridade mitigada. Recurso extraordinário não conhecido. 
	* noticiado no Informativo 270 
	RE N. 215.984-RJ 
	RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO 
	EMENTA: CONSTITUCIONAL. DANO MORAL: FOTOGRAFIA: PUBLICAÇÃO NÃO CONSENTIDA: INDENIZAÇÃO: CUMULAÇÃO COM O DANO MATERIAL: POSSIBILIDADE. Constituição Federal, art. 5º, X. 
	I. Para a reparação do dano moral não se exige a ocorrência de ofensa à reputação do indivíduo. O que acontece é que, de regra, a publicação da fotografia de alguém, com intuito comercial ou não, causa desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X. 
	II. - R.E. conhecido e provido. 
	* noticiado no Informativo 271 
	 
	DIVERSOS 
	 
	71. EDITAL DE 7 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 11.06.2002, 1º Caderno, p. 32). 
	A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos. Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção, a Vara do Trabalho  de ALEGRETE, em virtude da remoção, a pedido, da  Dra. LUCIANE CARDOSO, conforme Portaria nº 2197/2002. Porto Alegre, 07 de junho de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
	 
	72. EDITAL DE 7 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 11.06.2002, 1º Caderno, p. 32). 
	A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos. Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção, a Vara do Trabalho  de URUGUAIANA, em virtude da remoção, a pedido, da Dra. CERES BATISTA DA ROSA PAIVA, conforme Portaria nº 2198/2002. Porto Alegre, 07 de junho de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
	 
	73. EDITAL DE 10 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 12.06.2002, 1º Caderno, p. 44). 
	A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos. Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção, a Vara do Trabalho de SÃO BORJA, em virtude da remoção, a pedido, da Dra. MARIA SILVANA ROTTA TEDESCO, conforme Portaria nº 2285/2002. Porto Alegre, 10 de junho de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
	 
	74. EDITAL DE 12 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 14.06.2002, 1º Caderno, p. 39). 
	A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos. Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção, a Vara do Trabalho de SANTO ÂNGELO, em virtude da remoção, a pedido, do Dr. CLÁUDIO ROBERTO OST, para a Vara do Trabalho de SANTA ROSA, conforme Portaria nº 2315/2002. Porto Alegre, 12 de junho de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
	 
	75. EDITAL DE 13 DE JUNHO DE 2002, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (DOU 18.06.2002, Seção 3). XXVIII CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA DO TRABALHO. 
	O Presidente da Comissão do XXVIII Concurso Público Para Provimento de Cargos de Juiz do Trabalho Substituto da 2ª Região da Justiça do Trabalho FAZ SABER que, no período de 1º (primeiro) de julho a 30 (trinta) de julho de 2002, estarão abertas as inscrições para o XXVIII Concurso Público de Provas e Títulos, para provimento de cargos de JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO DA 2ª REGIÃO, vagos, ou que vierem a vagar, ou forem criados durante o respectivo prazo de validade, sendo que as vagas serão prioritariamente destinadas aos candidatos aprovados no XXVII Concurso, conforme consta do artigo 3º, parágrafo único da Resolução Administrativa do C. TST nº 73/91 e com base ainda nas demais Instruções constantes das Resoluções Administrativas números 73/91, 07/92, 20/92, 111/94, 174/95, 324/96 e 492/98 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, publicadas no Diário da Justiça da União de 22 de janeiro de 1992, 09 e 12 de março de 1992, 11 de maio de 1992, 26 de outubro de 1994, 20 de abril de 1995, 01 de agosto de 1996 e 23 de abril de 1998, respectivamente, consideradas partes integrantes do Edital. 
	O Edital do Concurso, contendo informações necessárias ao melhor esclarecimento dos interessados, estará afixado no prédio da Rua da Consolação, 1272, Cerqueira César, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a partir de 1º de julho de 2002, bem como no endereço www.trt02.gov.br. 
	A inscrição preliminar somente será efetuada mediante preenchimento, VIA INTERNET, de requerimento padronizado, dirigido ao Presidente da Comissão do Concurso. 
	O requerimento deverá ser totalmente preenchido, sendo pois indispensáveis todos os dados pessoais. 
	Valor da remuneração na data deste Aviso, já incluída a Gratificação de Representação Mensal: R$ 5.248,80 (cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos). 
	A taxa de inscrição é de R$ 78,00 (setenta e oito reais), que deverá ser recolhida através de Guia de Depósito no BANCO DO BRASIL, somente após a confirmação da inscrição, VIA INTERNET, na conta corrente nº 170500-8, Agência 3602-1, para crédito do TRT/2ª Região - SP - XXVIII Concurso da Magistratura, devendo obrigatoriamente ser colocado no campo "Depósito Identificado (código-DV)", o nº 08001000001801-9. O nome (em letra de forma), o nº de inscrição e o telefone do candidato deverão constar no verso da guia de depósito. 
	FRANCISCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA 
	 
	76. EDITAL DE 25 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 26.06.2002, 1º Caderno, p. 43). 
	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 CRUZ ALTA. Porto Alegre, 25 de junho de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
	 
	77. EDITAL DE 27 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 02.07.2002, 1º Caderno, p. 44). 
	A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos.  Juízes   do Trabalho Substitutos da 4ª Região, em conformidade ao disposto nos artigos 82 e 83 da Lei Complementar nº 35/79,  que se encontra vaga, para preenchimento através de promoção por antigüidade, a Vara do Trabalho  de URUGUAIANA. Porto Alegre, 27 de junho de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
	 
	78. EDITAL DE 27 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 02.07.2002, 1º Caderno, p. 44). 
	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 ALEGRETE. Porto Alegre, 27 de junho de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
	 
	79. EDITAL DE 28 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 02.07.2002, 1º Caderno, p. 44). 
	A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos. Juízes do Trabalho Substitutos da 4ª Região, em conformidade ao disposto nos artigos 82 e 83 da Lei Complementar nº 35/79, que se encontra vaga, para preenchimento através de promoção por antigüidade, a Vara do Trabalho de SÃO BORJA. Porto Alegre, 28 de junho de 2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
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EMENDAS CONSTITUCIONAIS


1. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 37, DE 12 DE JUNHO DE 2002 (DOU 13.06.2002, Seção 1, pp. 1-2). Altera os arts. 100 e 156 da Constituição Federal e acrescenta os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:


Art. 1º O art. 100 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte § 4º, renumerando-se os subseqüentes: 


“Art. 100. ..............................................


§ 4º São vedados a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, a fim de que seu pagamento não se faça, em parte, na forma estabelecida no § 3º deste artigo e, em parte, mediante expedição de precatório.


......................................................”(NR)


Art. 2º O § 3º do art. 156 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 156. ..............................................


...........................................................


§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do caput deste artigo, cabe à lei complementar:


I - fixar as suas alíquotas máximas e mínimas;


...........................................................


III – regular a forma e as condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.


.....................................................”(NR)


Art. 3º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido dos seguintes arts. 84, 85, 86, 87 e 88:

“Art. 84. A contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza financeira, prevista nos arts. 74, 75 e 80, I, deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, será cobrada até 31 de dezembro de 2004.


§ 1º Fica prorrogada, até a data referida no caput deste artigo, a vigência da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, e suas alterações.


§ 2º Do produto da arrecadação da contribuição social de que trata este artigo será destinada a parcela correspondente à alíquota de:


I - vinte centésimos por cento ao Fundo Nacional de Saúde, para financiamento das ações e serviços de saúde;


II - dez centésimos por cento ao custeio da previdência social;


III - oito centésimos por cento ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, de que tratam os arts. 80 e 81 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.


§ 3º A alíquota da contribuição de que trata este artigo será de:


I - trinta e oito centésimos por cento, nos exercícios financeiros de 2002 e 2003;


II - oito centésimos por cento, no exercício financeiro de 2004, quando será integralmente destinada ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, de que tratam os arts. 80 e 81 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.


Art. 85. A contribuição a que se refere o art. 84 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não incidirá, a partir do trigésimo dia da data de publicação desta Emenda Constitucional, nos lançamentos:


I - em contas correntes de depósito especialmente abertas e exclusivamente utilizadas para operações de:


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;


b) companhias securitizadoras de que trata a Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997;


c) sociedades anônimas que tenham por objeto exclusivo a aquisição de créditos oriundos de operações praticadas no mercado financeiro;


II - em contas correntes de depósito, relativos a:


a) operações de compra e venda de ações, realizadas em recintos ou sistemas de negociação de bolsas de valores e no mercado de balcão organizado;


b) contratos referenciados em ações ou índices de ações, em suas diversas modalidades, negociados em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros;


III - 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 no inciso II deste artigo.


§ 1º O Poder Executivo disciplinará o disposto neste artigo no prazo de trinta dias da data de publicação desta Emenda Constitucional.


§ 2º O disposto no inciso I deste artigo aplica-se somente às operações relacionadas em ato do Poder Executivo, dentre aquelas que constituam o objeto social das referidas entidades.


§ 3º O disposto no inciso II deste 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. 86. Serão pagos conforme disposto no art. 100 da Constituição Federal, não se lhes aplicando a regra de parcelamento estabelecida no caput do art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os débitos da Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal oriundos de sentenças transitadas em julgado, que preencham, cumulativamente, as seguintes condições: 


I - ter sido objeto de emissão de precatórios judiciários;


II - ter sido definidos como de pequeno valor pela lei de que trata o § 3º do art. 100 da Constituição Federal ou pelo art. 87 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;


III - estar, total ou parcialmente, pendentes de pagamento na data da publicação desta Emenda Constitucional.


§ 1º Os débitos a que se refere o caput deste artigo, ou os respectivos saldos, serão pagos na ordem cronológica de apresentação dos respectivos precatórios, com precedência sobre os de maior valor.


§ 2º Os débitos a que se refere o caput deste artigo, se ainda não tiverem sido objeto de pagamento parcial, nos termos do art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, poderão ser pagos em duas parcelas anuais, se assim dispuser a lei. 


§ 3º Observada a ordem cronológica de sua apresentação, os débitos de natureza alimentícia previstos neste artigo terão precedência para pagamento sobre todos os demais.


Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3º do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4º do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a:


I - quarenta salários mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal;


II - trinta salários mínimos, perante a Fazenda dos Municípios.


Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o pagamento far-se-á, sempre, por meio de precatório, sendo facultada à parte exeqüente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no § 3º do art. 100.


Art. 88. Enquanto lei complementar não disciplinar o disposto nos incisos I e III do § 3º do art. 156 da Constituição Federal, o imposto a que se refere o inciso III do caput do mesmo artigo:


I – terá alíquota mínima de dois por cento, exceto para os serviços a que se referem os itens 32, 33 e 34 da Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968;


II – não será objeto de concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resulte, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida no inciso I.”


Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.


Brasília, em 12 de junho de 2002


Mesa da Câmara dos Deputados


Deputado AÉCIO NEVES


Presidente
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2º Secretário
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2. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 38, DE 12 DE JUNHO DE 2002 (DOU 13.06.2002, Seção 1, p. 2). Acrescenta o art. 89 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incorporando os Policiais Militares do extinto Território Federal de Rondônia aos Quadros da União.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto Constitucional:


Art. 1º O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte art. 89:


“Art. 89. Os integrantes da carreira policial militar do ex-Território Federal de Rondônia, que comprovadamente se encontravam no exercício regular de suas funções prestando serviços àquele ex-Território na data em que foi transformado em Estado, bem como os Policiais Militares admitidos por força de lei federal, custeados pela União, constituirão quadro em extinção da administração federal, assegurados os direitos e vantagens a eles inerentes, vedado o pagamento, a qualquer título, de diferenças remuneratórias, bem como ressarcimentos ou indenizações de qualquer espécie, anteriores à promulgação desta Emenda.


Parágrafo único. Os servidores da carreira policial militar continuarão prestando serviços ao Estado de Rondônia na condição de cedidos, submetidos às disposições legais e regulamentares a que estão sujeitas as corporações da respectiva Polícia Militar, observadas as atribuições de função compatíveis com seu grau hierárquico.”


Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.


Brasília, em 12 de junho de 2002


Mesa da Câmara dos Deputados


Deputado AÉCIO NEVES


Presidente


Deputado BARBOSA NETO


2º Vice-Presidente


Deputado NILTON CAPIXABA


2º Secretário


Deputado PAULO ROCHA


3º Secretário


Deputado CIRO NOGUEIRA


4º Secretário


Mesa do Senado Federal


Senador RAMEZ TEBET


Presidente


Senador EDISON LOBÃO


1º Vice-Presidente


Senador CARLOS WILSON


1º Secretário


Senador ANTERO PAES DE BARROS


2º Secretário


Senador RONALDO CUNHA LIMA


3º Secretário


Senador MOZARILDO CAVALCANTI


4º Secretário


LEIS


3. LEI No 10.467, DE 11 DE JUNHO DE 2002 (DOU 12.06.2002, Seção 1, pp. 1-2). Acrescenta o Capítulo II-A ao Título XI do Decreto-lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e dispositivo à Lei no 9.613, de 3 de março de 1998, que “dispõe sobre os crimes de ‘lavagem’ ou ocultação de bens, direitos e valores”; a prevenção da utilização do Sistema Financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei, cria o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), e dá outras providências.


O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:


Art. 1o Esta Lei visa dar efetividade ao Decreto no 3.678, de 30 de novembro de 2000, que promulga a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais, concluída em Paris, em 17 de dezembro de 1997.


Art. 2o O Título XI do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte Capítulo II-A:


"TÍTULO XI


....................................................................................................................


CAPÍTULO II-A

DOS CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTRANGEIRA


Corrupção ativa em transação comercial internacional


Art. 337-B. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro, ou a terceira pessoa, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional:


Pena – reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa.


Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 (um terço), se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário público estrangeiro retarda ou omite o ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.


Tráfico de influência em transação comercial internacional


Art. 337-C. Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público estrangeiro no exercício de suas funções, relacionado a transação comercial internacional:


Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.


Parágrafo único. A pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada a funcionário estrangeiro.


Funcionário público estrangeiro


Art. 337-D. Considera-se funcionário público estrangeiro, para os efeitos penais, quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública em entidades estatais ou em representações diplomáticas de país estrangeiro.


Parágrafo único. Equipara-se a funcionário público estrangeiro quem exerce cargo, emprego ou função em empresas controladas, diretamente ou indiretamente, pelo Poder Público de país estrangeiro ou em organizações públicas internacionais."


Art. 3o O art. 1o da Lei no 9.613, de 3 de março de 1998, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VIII:


"Art. 1o .....................................................................................................................


..............................................................................................................................................


VIII – praticado por particular contra a administração pública estrangeira (arts. 337-B, 337-C e 337-D do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal).


..................................................................................................................................." (NR)


Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.


Brasília, 11 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República.


FERNANDO HENRIQUE CARDOSO


Miguel Reale Júnior


4. LEI No 10.471, DE 25 DE JUNHO DE 2002 (DOU 26.06.2002, Seção 1, p. 2). Confere ao Governador Mário Covas a designação de "Patrono do Turismo Nacional".


O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:


Art. 1o É conferida ao Governador Mário Covas a designação de "Patrono do Turismo Nacional".


Art. 2o É autorizada a remissão ao epíteto de que trata o art. 1o, em seguida ao nome do Governador Mário Covas, no texto de todas as publicações oficiais que a ele se refiram.


Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.


Brasília, 25 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República.


FERNANDO HENRIQUE CARDOSO


Caio Luiz de Carvalho

5. LEI No 10.474, DE 27 DE JUNHO DE 2002 (DOU 28.06.2002, Seção 1, pp. 1-2). Dispõe sobre a remuneração da magistratura da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:


Art. 1o Até que seja editada a Lei prevista no art. 48, inciso XV, da Constituição Federal, o vencimento básico do Ministro do Supremo Tribunal Federal é fixado em R$ 3.950,31 (três mil, novecentos e cinqüenta reais e trinta e um centavos).


§ 1o Para os fins de quaisquer limites remuneratórios, não se incluem no cômputo da remuneração as parcelas percebidas, em bases anuais, por Ministro do Supremo Tribunal Federal em razão de tempo de serviço ou de exercício temporário de cargo no Tribunal Superior Eleitoral.


§ 2o A remuneração dos Membros da Magistratura da União observará o escalonamento de 5% (cinco por cento) entre os diversos níveis, tendo como referência a remuneração, de caráter permanente, percebida por Ministro do Supremo Tribunal Federal.


§ 3o A remuneração decorrente desta Lei inclui e absorve todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos Magistrados da União, a qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, até a publicação desta Lei.


Art. 2o O valor do abono variável concedido pelo art. 6o da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998, com efeitos financeiros a partir da data nele mencionada, passa a corresponder à diferença entre a remuneração mensal percebida por Magistrado, vigente à data daquela Lei, e a decorrente desta Lei.


§ 1o Serão abatidos do valor da diferença referida neste artigo todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos Magistrados da União, a qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, após a publicação da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998.

§ 2o Os efeitos financeiros decorrentes deste artigo serão satisfeitos em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, a partir do mês de janeiro de 2003.


§ 3o O valor do abono variável da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998, é inteiramente satisfeito na forma fixada neste artigo.


Art. 3o A remuneração total de servidor do Poder Judiciário da União, incluídos os valores percebidos pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança, não poderá ultrapassar a remuneração, em bases anuais, correspondente ao Magistrado do órgão a que estiver vinculado.


Art. 4o As despesas resultantes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias, consignadas aos órgãos do Poder Judiciário da União.


Art. 5o A implementação do disposto nesta Lei observará o art. 169 da Constituição Federal, as normas pertinentes da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, com efeitos financeiros a partir de junho de 2002, inclusive.


Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.


Brasília, 27 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República.


FERNANDO HENRIQUE CARDOSO


Miguel Reale Júnior

6. LEI No 10.475, DE 27 DE JUNHO DE 2002 (DOU 28.06.2002, Seção 1, pp. 2-4). Altera dispositivos da Lei no 9.421, de 24 de dezembro de 1996, e reestrutura as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:


Art. 1o Os arts. 7o e 9o da Lei no 9.421, de 24 de dezembro de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação: 


"Art. 7o. O desenvolvimento dos servidores nas carreiras de que trata esta Lei dar-se-á mediante progressão funcional e promoção.


§ 1o A progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte, dentro de uma mesma classe, observado o interstício mínimo de 1 (um) ano, com a periodicidade prevista em regulamento, sob os critérios nele fixados e de acordo com o resultado de avaliação formal de desempenho.


§ 2o A promoção é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe seguinte, observado o interstício mínimo de 1 (um) ano em relação à progressão funcional imediatamente anterior, dependendo, cumulativamente, do resultado de avaliação formal do desempenho e da participação em curso de aperfeiçoamento, ação ou programa de capacitação, na forma prevista em regulamento.


§ 3o São vedadas a promoção e a progressão funcional durante o estágio probatório, findo o qual será concedida ao servidor aprovado a progressão funcional para o 4o (quarto) padrão da classe "A" da respectiva carreira." (NR)


"Art. 9o. Integram ainda os Quadros de Pessoal referidos no art. lo as Funções Comissionadas, escalonadas de FC-1 a FC-6, e os Cargos em Comissão, escalonados de CJ-1 a CJ-4, para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento. 


§ 1o Cada órgão do Poder Judiciário destinará, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do total das funções comissionadas para serem exercidas por servidores integrantes das Carreiras Judiciárias da União, designando-se para as restantes exclusivamente servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo que não integrem essas carreiras ou que sejam titulares de empregos públicos, observados os requisitos de qualificação e de experiência previstos em regulamento.


§ 2o Pelo menos 50% (cinqüenta por cento) dos cargos em comissão a que se refere o caput, no âmbito de cada órgão do Poder Judiciário, serão destinados a servidores integrantes das carreiras judiciárias da União, na forma prevista em regulamento." (NR)


Art. 2o É vedada a criação de emprego público cujas atribuições coincidam com as previstas para as Carreiras Judiciárias, bem como a terceirização ou a execução indireta dessas atribuições.


Art. 3o Os cargos efetivos das carreiras de Auxiliar Judiciário, Técnico Judiciário e Analista Judiciário, a que se refere o art. 2o da Lei no 9.421, de 24 de dezembro de 1996, ficam reestruturados na forma do Anexo I, observando-se para o enquadramento dos servidores a correlação estabelecida no Anexo II.


Art. 4o Os vencimentos básicos dos cargos das Carreiras Judiciárias passam a ser os constantes do Anexo III.


Art. 5o A remuneração das Funções Comissionadas e dos Cargos em Comissão de que trata o art. 9o da Lei no 9.421, de 24 de dezembro de 1996, é a constante dos Anexos IV e V.


§ 1o O servidor investido em Função Comissionada poderá optar pela remuneração de seu cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida dos valores constantes do Anexo VI. 


§ 2o O servidor nomeado para Cargo em Comissão poderá optar pela remuneração de seu cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida dos valores constantes do Anexo VII. 


Art. 6o Aos servidores das Carreiras Judiciárias, ativos ou inativos, e aos pensionistas será devida parcela, a título de diferença individual, no valor igual ao do eventual decréscimo resultante da aplicação desta Lei em sua remuneração ou provento.


Art. 7o Fica extinto o Adicional de Padrão Judiciário – APJ, de que tratam o art. 8o e o art. 14, II, da Lei no 9.421, de 24 de dezembro de 1996.

Art. 8o A Gratificação de Atividade Judiciária - GAJ, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.421, de 24 de dezembro de 1996, passa a ser calculada mediante a aplicação do percentual de 12% (doze por cento), incidente sobre os vencimentos básicos estabelecidos no art. 4o, Anexo III, desta Lei.


Parágrafo único. Os servidores retribuídos pela remuneração da Função Comissionada e do Cargo em Comissão, constantes dos Anexos IV e V desta Lei, e os sem vínculo efetivo com a Administração Pública não perceberão a gratificação de que trata este artigo. 


Art. 9o Os órgãos do Poder Judiciário da União ficam autorizados a transformar, sem aumento de despesa, no âmbito de suas competências, as Funções Comissionadas e os Cargos em Comissão de seu Quadro de Pessoal, vedada a transformação de função em cargo ou vice-versa.


Art. 10. Cabe ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Conselho da Justiça Federal e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no âmbito de suas competências, baixar os regulamentos necessários à aplicação desta Lei, buscando a uniformidade de critérios e procedimentos.


Art. 11. As disposições desta Lei aplicam-se aos aposentados e aos pensionistas.


Art. 12. Ficam resguardadas as situações constituídas até a data da publicação desta Lei. 


Art. 13. A diferença entre a remuneração fixada por esta Lei e a decorrente da Lei no 9.421, de 24 de dezembro de 1996, será implementada em parcelas sucessivas, não cumulativas, observada a seguinte razão:


I - 25% (vinte e cinco por cento), a partir de 1o de junho de 2002;


II - 45% (quarenta e cinco por cento), a partir de 1o de junho de 2003;


III - 75% (setenta e cinco por cento), a partir de 1o de janeiro de 2004; e


IV - integralmente, a partir de 1o de janeiro de 2005.


Parágrafo único. Não se aplica às parcelas previstas neste artigo o disposto no art. 3o da Lei no 10.331, de 18 de dezembro de 2001.

Art. 14. A eficácia do disposto nesta Lei fica condicionada ao atendimento do § 1o do art. 169 da Constituição Federal e das normas pertinentes da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 15. As despesas resultantes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas aos órgãos do Poder Judiciário da União. 


Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.


Art. 17. Revogam-se os arts. 3o, 8o e 14 da Lei no 9.421, de 24 de dezembro de 1996.


Brasília, 27 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República.


FERNANDO HENRIQUE CARDOSO


Miguel Reale Júnior

ANEXO I – CARREIRAS JUDICIÁRIAS 


PRIVATE
CARREIRA

CLASSE

PADRÃO

ÁREA



ANALISTA JUDICIÁRIO

C

15

JUDICIÁRIA


ADMINISTRATIVA


APOIO ESPECIALIZADO


SERVIÇOS GERAIS







14









13









12









11







B

10









9









8









7









6







A

5









4









3









2









1





TÉCNICO


JUDICIÁRIO

C

15

JUDICIÁRIA


ADMINISTRATIVA


APOIO ESPECIALIZADO


SERVIÇOS GERAIS







14









13









12









11







B

10









9









8









7









6







A

5









4









3









2









1





AUXILIAR JUDICIÁRIO

C

15

JUDICIÁRIA


ADMINISTRATIVA


APOIO ESPECIALIZADO


SERVIÇOS GERAIS







14









13









12









11







B
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9









8









7









6







A

5









4









3









2









1





ANEXO II – TABELA DE ENQUADRAMENTO


PRIVATE
SITUAÇÃO ANTERIOR





SITUAÇÃO NOVA







CARREIRA

CLASSE

PADRÃO

PADRÃO

CLASSE

CARREIRA



ANALISTA JUDICIÁRIO

C

35

15

C

ANALISTA JUDICIÁRIO







34

14











33

13











32

12











31

11









B
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10

B
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A
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3
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2
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C

25

15

C
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24

14











23

13











22

12











21

11









B

20

10

B









19

9











18

8











17

7











16

6









A

15

5

A









14

4











13

3











12

2











11

1







AUXILIAR JUDICIÁRIO

C

15

15

C

AUXILIAR JUDICIÁRIO
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14
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13
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12











11

11
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10

10

B
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9
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8
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7
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6
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5

5

A
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4
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3











2

2
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ANEXO III – TABELA DE VENCIMENTOS (R$)


PRIVATE
CARREIRA

CLASSE

PADRÃO

VENCIMENTO

ÁREA



ANALISTA JUDICIÁRIO

C

15

4.959,69

JUDICIÁRIA


ADMINISTRATIVA


APOIO ESPECIALIZADO


SERVIÇOS GERAIS







14

4.792,96









13

4.631,83









12

4.476,11









11

4.325,63







B

10

4.180,22









9

4.039,68









8

3.903,88









7

3.772,64









6

3.645,81







A

5

3.523,24









4

3.404,80









3

3.290,34









2

3.179,72









1

3.072,83





TÉCNICO


JUDICIÁRIO

C

15

2.969,52

JUDICIÁRIA


ADMINISTRATIVA


APOIO ESPECIALIZADO


SERVIÇOS GERAIS







14

2.869,70









13

2.773,22









12

2.679,99









11

2.589,90







B

10

2.502,83









9

2.418,69









8

2.337,38









7

2.258,80









6

2.182,86







A

5

2.109,48









4

2.038,56









3

1.970,03









2

1.903,80









1

1.839,80





AUXILIAR JUDICIÁRIO

C

15

1.777,95

JUDICIÁRIA


ADMINISTRATIVA


APOIO ESPECIALIZADO


SERVIÇOS GERAIS







14

1.718,18









13

1.660,42









12

1.604,60









11

1.550,65







B

10

1.498,52









9

1.448,15









8

1.399,46









7

1.352,41









6

1.306,95







A

5

1.263,01









4

1.220,55









3

1.179,52









2

1.139,87









1

1.101,55





ANEXO IV – FUNÇÕES COMISSIONADAS


PRIVATE
FUNÇÃO

VALOR R$



FC-06

4.679,90



FC-05

3.400,43



FC-04

2.954,90



FC-03

2.100,64



FC-02

1.805,10



FC-01

1.552,43



ANEXO V – CARGOS EM COMISSÃO


PRIVATE
FUNÇÃO

VALOR R$



CJ-4

7.714,03



CJ-3

6.833,35



CJ-2

6.011,05



CJ-1

5.244,79



ANEXO VI - SERVIDORES DESIGNADOS PARA FUNÇÕES COMISSIONADAS OPTANTES PELA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO OU EMPREGO PERMANENTE


PRIVATE
FUNÇÃO

VALOR R$



FC-06

1.774,30



FC-05

1.508,19



FC-04

1.241,28



FC-03

975,17



FC-02

768,29



FC-01

591,43



ANEXO VII - SERVIDORES NOMEADOS PARA CARGOS EM COMISSÃO OPTANTES PELA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO OU EMPREGO PERMANENTE 


PRIVATE
FUNÇÃO

VALOR R$



CJ-4

2.957,17



CJ-3

2.661,05



CJ-2

2.365,73



CJ-1

2.069,61



7. LEI No 10.476, DE 27 DE JUNHO DE 2002 (DOU 28.06.2002, Seção 1, pp. 4-6). Altera dispositivos da Lei no 9.953, de 4 de janeiro de 2000, reestrutura a Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da União, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:


Art. 1o A Carreira de Apoio Técnico-Administrativo de que trata a Lei no 9.953, de 4 de janeiro de 2000, fica desmembrada nas Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União. 


§ 1o Ficam transformados, mantidas as respectivas áreas de atividades e especializações profissionais: 


I - em cargos de Técnico do Ministério Público da União, da Carreira de mesma denominação, os cargos vagos e ocupados de Técnico da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da União; 


II - em cargos de Analista do Ministério Público da União, da Carreira de mesma denominação, os cargos vagos e ocupados de Analista da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da União. 


§ 2o Fica extinto o nível Auxiliar da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da União. 


Art. 2o Os arts. 3o, 4o, 9o, 11 e 13 da Lei no 9.953, de 4 de janeiro de 2000, passam a vigorar com a seguinte redação: 


"Art. 3o. As Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União são constituídas dos cargos de mesma denominação, de provimento efetivo, estruturados em classes e padrões, nas diversas áreas de atividades, conforme o Anexo I." (NR) 


"Art. 4o. São requisitos de escolaridade para ingresso nas Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União, atendidas, quando for o caso, formação especializada e experiência profissional, a serem definidas em regulamento e especificadas nos editais de concurso:


I - para a Carreira de Técnico do Ministério Público da União, o ensino médio, ou curso técnico equivalente; 


II - para a Carreira de Analista do Ministério Público da União, o ensino superior, inclusive licenciatura plena, correlacionado com as áreas previstas no Anexo I." (NR) 


"Art. 9o. Os Quadros de Pessoal dos órgãos de que trata o art. 2o compreendem os cargos efetivos das Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União e as Funções Comissionadas - FC." (NR)


"Art. 11o. O desenvolvimento dos servidores nas carreiras de que trata esta Lei dar-se-á mediante progressão funcional e promoção.


§ 1o A progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte, dentro de uma mesma classe, observado o interstício mínimo de 1 (um) ano e dar-se-á em épocas e sob critérios fixados em regulamento, de acordo com resultado de avaliação formal de desempenho. 


§ 2o A promoção é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o 1o (primeiro) padrão da classe seguinte, observado o interstício mínimo de 1 (um) ano em relação à progressão funcional imediatamente anterior, e dependerá, cumulativamente do resultado de avaliação formal do desempenho e da participação em curso de aperfeiçoamento, ação ou programa de capacitação, na forma prevista em regulamento." (NR)


"Art. 13o. As Funções Comissionadas - FC, escalonadas de FC-01 a FC-10, compreendem as atividades de direção, chefia, assessoramento e assistência.


§ 1o Cada ramo do Ministério Público da União destinará, no mínimo, 70% (setenta por cento) do total das funções comissionadas para serem exercidas por servidores integrantes das Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União, observados os requisitos de qualificação e de experiência, conforme se dispuser em regulamento.


§ 2o As FC-07 a FC-10 serão exercidas, preferencialmente, por servidores integrantes das Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União, na forma prevista em regulamento, e serão consideradas cargo em comissão, quando seus ocupantes não tiverem vínculo efetivo com a Administração Pública."(NR) 


Art. 3o Os ocupantes das Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União executam atividades exclusivas de Estado, relacionadas ao exercício de atribuições de natureza técnica e administrativa, essenciais à prestação jurisdicional do Estado que lhes são inerentes, no âmbito do Ministério Público da União.


Art. 4o A partir de 1o de junho de 2002, os cargos efetivos da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do MPU, a que se refere o art. 1o da Lei no 9.953, de 4 de janeiro de 2000, transformados pelo art. 1o desta Lei, ficam reestruturados na forma do Anexo I desta Lei, observando-se para o enquadramento dos servidores a correlação estabelecida no Anexo IV desta Lei.


Art. 5o A transformação dos atuais cargos de Analista e Técnico da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da União nos seus correspondentes das novas carreiras observará a correlação contida no Anexo II. 


Art. 6o A partir de 1o de junho de 2002, os vencimentos básicos dos cargos das Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União passam a ser os constantes do Anexo III desta Lei. 


§ 1o Sem prejuízo da aplicação dos percentuais concedidos a título de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais a partir de 30 de junho de 2002, incidirão sobre os valores referidos no caput, cumulativamente, os acréscimos constantes do Anexo III-b.


§ 2o Não se aplica às parcelas previstas neste artigo o disposto no art. 3o da Lei no 10.331, de 18 de dezembro de 2001.


Art. 7o As remunerações das Funções Comissionadas de que trata o art. 9o e 13 da Lei no 9.953, de 4 de janeiro de 2000, inclusive para os ocupantes sem vínculo efetivo com a Administração Pública, são as remunerações constantes do Anexo V desta Lei.


Parágrafo único. Ao servidor integrante das Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União e ao requisitado, investido em Função Comissionada, é facultado optar pela remuneração de seu cargo efetivo ou emprego permanente, acrescida dos valores constantes do Anexo VI desta Lei.


Art. 8o Fica extinto o Adicional do MPU – AMPU de que tratam o art. 12 e o inciso II do art. 17, da Lei no 9.953, de 4 de janeiro de 2000.

Art. 9o A Gratificação de Atividade do Ministério Público da União – GAMPU a que se refere o art. 16 da Lei no 9.953, de 4 de janeiro de 2000, passa a ser calculada mediante a aplicação do percentual de 30% (trinta por cento) incidente sobre os vencimentos básicos fixados no Anexo III desta Lei, para os ocupantes de cargos efetivos das Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União. 


Parágrafo único. Os servidores ocupantes de Função Comissionada sem vínculo efetivo com a Administração Pública e os requisitados que optarem pela remuneração de seu cargo efetivo na forma do parágrafo único do art. 7o desta Lei não perceberão a GAMPU. 


Art. 10. Constatada a redução de remuneração, proventos ou pensão decorrente da aplicação do disposto nesta Lei, a diferença será paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita aos reajustes gerais concedidos aos servidores públicos federais. 


Art. 11. O Procurador-Geral da República fica autorizado a transformar, no âmbito do Ministério Público da União, as Funções Comissionadas de seu Quadro de Pessoal, desde que disso não resulte aumento de despesas.


Art. 12. As disposições desta Lei aplicam-se aos aposentados e aos pensionistas.


Art. 13. Ficam absorvidas pelos vencimentos decorrentes da aplicação do disposto nesta Lei, conforme definido no inciso II do art. 1o da Lei no 8.852, de 4 de fevereiro de 1994, as vantagens e diferenças remuneratórias eventualmente pagas, a qualquer título, aos servidores integrantes das carreiras de que trata esta Lei, ativos, inativos e pensionistas, ressalvadas as relacionadas a incorporações decorrentes do exercício de cargos comissionados, funções de confiança e do tempo de serviço, na forma da lei.


Art. 14. As despesas resultantes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público da União.


Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.


Art. 16. Revogam-se os arts. 12 e 17 da Lei no 9.953, de 4 de janeiro de 2000. 


Brasília, 27 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República.


FERNANDO HENRIQUE CARDOSO


Miguel Reale Júnior

ANEXO I (ART. 3o DA LEI No 10.476, de 27.6.2002) 


Carreira de Analista e Técnico do MPU 


PRIVATE
CARREIRA

CLASSE

PADRÃO

ÁREA



ANALISTA

C

15

Processual


Pericial


Administrativa


Informática


Saúde


Documentação


Engenharia


Arquitetura


Orçamento


Controle Interno







14









13









12









11







B

10









9









8









7









6







A

5









4









3









2









1





TÉCNICO

C

15

ADMINISTRATIVA


INFORMÁTICA


SAÚDE


APOIO ESPECIALIZADO







14









13









12









11







B

10









9









8









7









6







A

5









4









3









2









1





Anexo II 


(Art. 4o da Lei no 10.476, de 27.6.2002) 


Tabela de Correlação 


PRIVATE
SITUAÇÃO ANTERIOR





SITUAÇÃO NOVA





CARGO

ÁREA



CARREIRA

ÁREA





PROCESSUAL





PROCESSUAL





PERICIAL





PERICIAL





ADMINISTRATIVA





ADMINISTRATIVA





INFORMÁTICA





INFORMÁTICA



ANALISTA

SAÚDE



ANALISTA

SAÚDE





DOCUMENTAÇÃO





DOCUMENTAÇÃO





ENGENHARIA





ENGENHARIA





ARQUITETURA





ARQUITETURA





ORÇAMENTO





ORÇAMENTO





CONTROLE INTERNO





CONTROLE INTERNO



TÉCNICO

ADMINISTRATIVA



TÉCNICO

ADMINISTRATIVA





INFORMÁTICA





INFORMÁTICA





SAÚDE





SAÚDE





TRANSPORTE





APOIO ESPECIALIZADO





SERVIÇOS GERAIS

ADMINISTRATIVA



ADMINISTRATIVA







TELEFONIA



APOIO ESPECIALIZADO







COPA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO



APOIO ESPECIALIZADO





APOIO ESPECIALIZADO





APOIO ESPECIALIZADO



ANEXO III (Art. 5o da Lei no 10.476, de 27.6.2002) 


Tabela de Vencimentos das Carreiras de Analista e Técnico do Ministério Público da União (R$) 


PRIVATE
CARREIRA

CLASSE

PADRÃO

VENCIMENTO

ÁREA



ANALISTA

C

15

3.495,61

Processual


Pericial


Administrativa


Informática


Saúde


Documentação


Engenharia


Arquitetura


Orçamento


Controle Interno







14

3.335,08









13

3.181,92









12

3.035,72









11

2.896,31







B

10

2.763,27









9

2.636,35









8

2.515,27









7

2.399,76









6

2.289,49







A

5

2.184,33









4

2.084,01









3

1.988,33









2

1.896,99









1

1.809,87





TÉCNICO

C

15

2.092,93

Administrativa


Informática


Saúde


Apoio Especializado







14

1.996,81









13

1.905,13









12

1.817,61









11

1.734,14







B

10

1.654,47









9

1.578,46









8

1.505,97









7

1.436,82









6

1.370,83







A

5

1.307,89









4

1.247,79









3

1.190,46









2

1.135,80









1

1.083,62





ANEXO III.B – ACRÉSCIMOS NAS TABELAS DE VENCIMENTOS (R$)


PRIVATE






Acréscimos à Tabela de Vencimentos













A partir de

A partir de

A partir de



CARREIRA

CLASSE

PADRÃO

Junho de 2003

Fevereiro de 2004

Fevereiro de 2005



ANALISTA

C

15

11,20%

15,17%

10,78%







14

11,68%

15,67%

11,26%







13

12,16%

16,16%

11,73%







12

12,64%

16,66%

12,21%







11

13,12%

17,16%

12,69%





B

10

13,61%

17,66%

13,17%







9

14,09%

18,16%

13,66%







8

14,58%

18,67%

14,15%







7

15,07%

19,18%

14,63%







6

15,56%

19,69%

15,13%





A

5

16,06%

20,20%

15,62%







4

16,56%

20,72%

16,11%







3

17,06%

21,23%

16,61%







2

17,56%

21,75%

17,11%







1

18,06%

22,27%

17,61%



TÉCNICO

C

15

11,20%

15,17%

10,78%







14

11,68%

15,67%

11,26%







13

12,16%

16,16%

11,73%







12

12,64%

16,66%

12,21%







11

13,12%

17,16%

12,69%





B

10

13,61%

17,66%

13,17%







9

14,09%

18,16%

13,66%







8

14,58%

18,67%

14,15%







7

15,07%

19,18%

14,63%







6

15,56%

19,69%

15,13%





A

5

16,06%

20,20%

15,62%







4

16,56%

20,72%

16,11%







3

17,06%

21,23%

16,61%







2

17,56%

21,75%

17,11%







1

18,06%

22,27%

17,61%



ANEXO IV (Art. 3o da Lei no 10.476, de 27.6.2002)


Tabela de Enquadramento 


PRIVATE
SITUAÇÃO ANTERIOR





SITUAÇÃO ATUAL







CARGO

CLASSE

PADRÃO

PADRÃO

CLASSE

CARREIRA



ANALISTA

C

35

15

C

ANALISTA







34

14











33

13











32

12











31

11









B

30

10

B









29

9











28

8











27

7











26

6









A

25

5

A









24

4











23

3











22

2











21

1







TÉCNICO

C

25

15

C

TÉCNICO







24

14











23

13











22

12











21

11









B

20

10

B









19

9











18

8











17

7











16

6









A

15

5

A









14

4











13

3











12

2











11

1







Anexo V (Art. 6o da Lei no 10.476, de 27.6.2002)


Funções Comissionadas 


PRIVATE
Nível da Função

Valor R$



FC-10

7.714,04



FC-09

6.833,37



FC-08

6.011,06



FC-07

5.244,80



FC-06

4.679,90



FC-05

4.235,40



FC-04

2.954,90



FC-03

2.574,74



FC-02

1.805,08



FC-01

1.552,41



Anexo VI (Art. 6o , parágrafo único, da Lei no 10.476, de 27.6.2002) 


Optantes pelo Cargo Efetivo


PRIVATE
Nível da Função

Valor R$



FC-10

2.957,17



FC-09

2.661,04



FC-08

2.365,74



FC-07

2.069,61



FC-06

1.774,30



FC-05

1.508,20



FC-04

1.241,28



FC-03

975,17



FC-02

768,30



FC-01

591,43



8. LEI No 10.477, DE 27 DE JUNHO DE 2002 (DOU 28.06.2002, Seção 1, p. 6). Dispõe sobre a remuneração dos membros do Ministério Público da União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:


Art. 1o Até que seja editada a Lei prevista no art. 48, inciso XV, da Constituição Federal, o vencimento básico do Procurador-Geral da República é fixado em R$ 3.950,31 (três mil, novecentos e cinqüenta reais e trinta e um centavos).


§ 1o O valor da representação mensal do Procurador-Geral da República será equivalente ao fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal.


§ 2o Para os fins de quaisquer limites remuneratórios, não se incluem no cômputo da remuneração as parcelas percebidas, em bases anuais, pelo Procurador-Geral da República em razão de tempo de serviço ou atuação junto à Justiça Eleitoral.


§ 3o A remuneração dos membros do Ministério Público da União observará o escalonamento de 5% (cinco por cento) entre os diversos níveis, tendo como referência a remuneração, de caráter permanente, percebida pelo Procurador-Geral da República.


§ 4o A remuneração decorrente desta Lei inclui e absorve todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos membros do Ministério Público da União, a qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, até a publicação desta Lei.


Art. 2o O valor do abono variável concedido pelo art. 6o da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998, é aplicável aos membros do Ministério Público da União, com efeitos financeiros a partir da data nele mencionada e passa a corresponder à diferença entre a remuneração mensal percebida pelo membro do Ministério Público da União, vigente à data daquela Lei, e a decorrente desta Lei.


§ 1o Serão abatidos do valor da diferença referida neste artigo todos e quaisquer reajustes remuneratórios percebidos ou incorporados pelos membros do Ministério Público da União, a qualquer título, por decisão administrativa ou judicial, após a publicação da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998.

§ 2o Os efeitos financeiros decorrentes deste artigo serão satisfeitos em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas, a partir do mês de janeiro de 2003.


§ 3o O valor do abono variável da Lei no 9.655, de 2 de junho de 1998, é inteiramente satisfeito na forma fixada neste artigo.


Art. 3o O servidor dos Quadros de Pessoal da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do Ministério Público da União não poderá perceber, a título de vencimento básico e vantagens permanentes, importância superior a 80% (oitenta por cento) da remuneração devida ao Procurador-Geral da República.


Art. 4o As despesas resultantes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias, consignadas ao Ministério Público da União.


Art. 5o A implementação do disposto nesta Lei observará o art. 169 da Constituição Federal, as normas pertinentes da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, com efeitos financeiros a partir de junho de 2002, inclusive.


Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.


Brasília, 27 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República.


FERNANDO HENRIQUE CARDOSO


Miguel Reale Júnior

9. LEI Nº 10.478, DE 28 DE JUNHO DE 2002 (DOU 01.07.2002, Seção 1, p. 2). Dispõe sobre a complementação de aposentadorias de ferroviários da Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, em liquidação, e dá outras providências.


O PRESIDENTE DA REPÚBLICA


Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:


Art. 1º Fica estendido, a partir do 1º de abril de 2002, aos ferroviários admitidos até 21 de maio de 1991 pela Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, em liquidação, constituída ex vi da Lei nº 3.115, de 16 de março de 1957, suas estradas de ferro, unidades operacionais e subsidiárias, o direito à complementação de aposentadoria na forma do disposto na Lei nº 8.186, de 21 de maio de 1991.


Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de abril de 2002.


Brasília, 28 de junho de 2002; 181º da Independência e 114º da República.


FERNANDO HENRIQUE CARDOSO


João Henrique de Almeida Sousa


Guilherme Gomes Dias


PRIVATE
MEDIDAS PROVISÓRIAS


10. MEDIDA PROVISÓRIA No 39, DE 14 DE JUNHO 2002 (DOU 17.06.2002, Seção 1, pp. 2-3). Altera a Lei no 9.615, de 24 de março de 1998, que institui normas gerais sobre desporto 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 A Lei no 9.615, de 24 de março de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações:


"Art. 2o ............................................


.........................................................


XIII - da livre empresa no desporto profissional, caracterizado pela natureza eminentemente empresarial da gestão e exploração do desporto profissional." (NR)


"Art. 4o ............................................


............................................


§ 2o A organização desportiva do País, fundada na liberdade de associação, integra o patrimônio cultural brasileiro e é considerada de elevado interesse social, inclusive para os fins do disposto nos incisos I e III do art. 5o da Lei Complementar no 75, de 20 de maio de 1993. 


............................................" (NR)


"Art. 20. ............................................


............................................


§ 6o As ligas formadas por entidades de prática desportiva envolvidas em competições de atletas profissionais equiparam-se, para os fins do art. 46-A, às entidades de administração de desporto." (NR)


"Art. 23. ............................................


............................................


III - destituição de seus dirigentes, caso incorram em qualquer das hipóteses do inciso 


Parágrafo único. Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 27 às entidades de administração de desporto profissional." (NR)


"Art. 27. Em face do caráter eminentemente empresarial da gestão e exploração do desporto profissional, as entidades de prática desportiva participantes de competições profissionais e as ligas em que se organizarem que não se constituírem em sociedade comercial ou não contratarem sociedade comercial para administrar suas atividades profissionais equiparam-se, para todos os fins de direito, às sociedades de fato ou irregulares, na forma da lei comercial.


............................................


§ 5o O disposto no art. 23 aplica-se, no que couber, às entidades a que se refere o caput.


§ 6o A entidade que não se constituir regularmente em sociedade comercial, na forma deste artigo:


I - fica impedida, ainda que presentes os requisitos da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, de optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES;


II - não se sujeita à contribuição de que trata o § 6o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, incidindo, no caso, as contribuições de que tratam os incisos I e II do mesmo artigo, sem prejuízo das demais contribuições para o custeio da seguridade social;


III - fica impedida de gozar de qualquer benefício fiscal em âmbito federal.


§ 7o Os associados demandados pelos débitos contraídos por entidade equiparada à sociedade comercial de fato ou irregular na forma do caput tem o direito de que sejam excutidos primeiramente os bens de seus dirigentes."(NR)


"Art. 57. ............................................


............................................


Parágrafo único. A contribuição de que trata o inciso I fica reduzida pela metade se a entidade de prática desportiva contratante constituir-se regularmente em sociedade comercial, na forma do art. 27." (NR)


"Art. 90. ............................................


............................................


Parágrafo único. Em face do disposto no § 2o do art. 4o, qualquer sócio ou cotista de entidade de prática desportiva, bem assim os membros do CNE são partes legítimas para representar ao Ministério Público da União contra os dirigentes das entidades referidas no parágrafo único do art. 13, indicando os fatos concretos e os elementos probantes da prática de ato com violação da lei ou dos respectivos estatutos." (NR)


Art. 2o O art. 46-A da Lei no 9.615, de 1998, passa a vigorar com a seguinte alteração, renumerando-se o atual parágrafo único para § 1o:


"Art. 46-A. A entidade de administração de desporto e a de prática desportiva envolvidas em qualquer competição de atletas profissionais ficam obrigadas a:


I - elaborar e publicar suas demonstrações financeiras na forma definida pela Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, após terem sido auditadas por auditores independentes devidamente registrados na Comissão de Valores Mobiliários;


II - apresentar suas contas juntamente com os relatórios da auditoria de que trata o inciso I ao CNE, na forma do regulamento.


............................................


§ 2o Constitui inadimplência na prestação de contas da entidade, dentre outras hipóteses, o não cumprimento do disposto neste artigo." (NR)


Art. 3o Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.


Brasília, 14 de junho de 2002; 181º da Independência e 114o da República. 


FERNANDO HENRIQUE CARDOSO


Caio Luiz de Carvalho


11. MEDIDA PROVISÓRIA No 41, DE 20 DE JUNHO 2002 (DOU 21.06.2002, Seção 1, p. 3). Altera a Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a incidência da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio - PIS-Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, nas operações de venda dos produtos que especifica, e dá outras providências.


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 Os arts. 1º e 3º da Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, passam a vigorar com as seguintes alterações:


"Art. 1º A contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46 e 3303.00 a 33.07, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00, 3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00, todos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 4.070, de 28 de dezembro de 2001, serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:


.....................................................................................


§ 4º A pessoa jurídica que adquirir, para industrialização de produto que gere direito ao crédito presumido de que trata o art. 3º, produto classificado nas posições 30.01 e 30.03, exceto no código 3003.90.56, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00, todos da TIPI, tributado na forma do inciso I do caput, poderá excluir das bases de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins o respectivo valor de aquisição". (NR)


"Art. 3º Será concedido regime especial de utilização de crédito presumido da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins às pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos produtos classificados na posição 30.03, exceto no código 3003.90.56, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3001.20.90, 3001.90.10, 3001.90.90, 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00, todos da TIPI, tributados na forma do inciso I do art. 1º, e na posição 30.04, exceto no código 3004.90.46, da TIPI, e que, visando assegurar a repercussão nos preços da redução da carga tributária em virtude do disposto neste artigo: 


I - tenham firmado, com a União, compromisso de ajustamento de conduta, nos termos do § 6º do art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; ou


II - cumpram a sistemática estabelecida pela Câmara de Medicamentos para utilização do crédito presumido, na forma determinada pela Lei nº 10.213, de 27 de março de 2001.


.....................................................................................


§ 2º O crédito presumido somente será concedido na hipótese em que o compromisso de ajustamento de conduta ou a sistemática estabelecida pela Câmara de Medicamentos, de que tratam, respectivamente, os incisos I e II deste artigo, inclua todos os produtos constantes da relação referida no inciso I do § 1º , industrializados ou importados pela pessoa jurídica.


..................................................................................." (NR)


Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em relação aos fatos geradores referentes aos produtos classificados na posição 30.01, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1, 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00, todos da TIPI, a partir do primeiro dia do quarto mês subseqüente à publicação desta Medida Provisória.


Brasília, 20 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República.


FERNANDO HENRIQUE CARDOSO


Pedro Malan


Barjas Negri

12. MEDIDA PROVISÓRIA No 46, DE 25 DE JUNHO 2002 (DOU 26.06.2002, Seção 1, pp. 9-12). Dispõe sobre a reestruturação da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional, que passa a denominar-se Carreira Auditoria da Receita Federal - ARF, e sobre a organização da Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social e da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho, 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 Esta Medida Provisória dispõe sobre a reestruturação da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional, de que trata o Decreto-Lei no 2.225, de 10 de janeiro de 1985, que passa a denominar-se Carreira Auditoria da Receita Federal - ARF, e sobre a organização da Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social e da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho.


Art. 2o Os cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal, de Técnico da Receita Federal, de Auditor-Fiscal da Previdência Social e de Auditor-Fiscal do Trabalho são agrupados em classes, A, B, C e Especial, compreendendo, as duas primeiras, cinco padrões, e, as duas últimas, quatro padrões, na forma dos Anexos I e II.


Art. 3o O ingresso nos cargos de que trata o art. 2o far-se-á no padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo, mediante concurso público de provas, exigindo-se curso superior, ou equivalente, concluído, observados os requisitos fixados na legislação pertinente.


§ 1o O concurso referido no caput poderá ser realizado por áreas de especialização.


§ 2o Para investidura no cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho, nas áreas de especialização em segurança e medicina do trabalho, será exigida a comprovação da respectiva capacitação profissional, em nível de pós-graduação, oficialmente reconhecida.


Art. 4o O desenvolvimento do servidor nas carreiras de que trata esta Medida Provisória ocorrerá mediante progressão funcional e promoção.


§ 1o Para os fins 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 requisitos e condições fixados em regulamento.


§ 3o O servidor em estágio probatório será objeto de avaliação específica, ao final da qual, se confirmado no cargo, obterá a progressão para o padrão imediatamente superior da classe inicial, vedando-se-lhe, durante esse período, a progressão funcional.


Carreira Auditoria da Receita Federal


Art. 5o A Carreira Auditoria do Tesouro Nacional, de que trata o Decreto-Lei no 2.225, de 1985, passa a denominar-se Carreira Auditoria da Receita Federal - ARF.


Parágrafo único. Em decorrência do disposto neste artigo, os cargos de Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional e de Técnico do Tesouro Nacional passam a denominar-se, respectivamente, Auditor-Fiscal da Receita Federal e Técnico da Receita Federal.


Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, relativamente aos tributos e às contribuições por ela administrados:


I - em caráter privativo:


a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário;


b) elaborar e proferir decisões em processo administrativo-fiscal, ou delas participar, bem assim em relação a processos de restituição de tributos e de reconhecimento de benefícios fiscais;


c) executar procedimentos de fiscalização, inclusive os relativos ao controle aduaneiro, objetivando verificar o cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo, praticando todos os atos definidos na legislação específica, inclusive os relativos à apreensão de mercadorias, livros, documentos e assemelhados;


d) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à aplicação da legislação tributária, por intermédio de atos normativos e solução de consultas; e


e) supervisionar as atividades de orientação do sujeito passivo efetuadas por intermédio de mídia eletrônica, telefone e plantão fiscal; e


II - em caráter geral, as demais atividades inerentes à competência da Secretaria da Receita Federal.


§ 1o O Poder Executivo poderá, dentre as atividades de que trata o inciso II, cometer seu exercício, em caráter privativo, ao Auditor-Fiscal da Receita Federal.


§ 2o Incumbe ao Técnico da Receita Federal auxiliar o Auditor-Fiscal da Receita Federal no exercício de suas atribuições.


§ 3o O Poder Executivo, observado o disposto neste artigo, disporá sobre as atribuições dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal e de Técnico da Receita Federal.


Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social 


Art. 7o Os cargos de Fiscal de Contribuições Previdenciárias, do Grupo-Tributação, Arrecadação e Fiscalização, de que trata o art. 2o da Lei no 5.645, de 10 de dezembro de 1970, passam a denominar-se Auditor-Fiscal da Previdência Social - AFPS.


Art. 8o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Previdência Social, relativamente às contribuições administradas pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS:


I - em caráter privativo:


a) executar auditoria e fiscalização, objetivando o cumprimento da legislação da Previdência Social relativa às contribuições administradas pelo INSS, lançar e constituir os correspondentes créditos apurados;


b) efetuar a lavratura de Auto de Infração quando constatar a ocorrência do descumprimento de obrigação legal e de Auto de Apreensão e Guarda de documentos, materiais, livros e assemelhados, para verificação da existência de fraude e irregularidades;


c) examinar a contabilidade das empresas e dos contribuintes em geral, não se lhes aplicando o disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial;


d) julgar os processos administrativos de impugnação apresentados contra a constituição de crédito previdenciário;


e) reconhecer o direito à restituição ou compensação de pagamento ou recolhimento indevido de contribuições;


f) auditar a rede arrecadadora quanto ao recebimento e repasse das contribuições administradas pelo INSS;


g) supervisionar as atividades de orientação ao contribuinte efetuadas por intermédio de mídia eletrônica, telefone e plantão fiscal; e


h) proceder à auditoria e à fiscalização das entidades e dos fundos dos regimes próprios de previdência social, quando houver delegação do Ministério da Previdência e Assistência Social ao INSS para esse fim; e


II - em caráter geral, as demais atividades inerentes às competências do INSS.


§ 1o O Poder Executivo poderá, dentre as atividades de que trata o inciso II, cometer seu exercício, em caráter privativo, ao Auditor-Fiscal da Previdência Social.


§ 2o O Poder Executivo, observado o disposto neste artigo, disporá sobre as atribuições dos cargos de Auditor-Fiscal da Previdência Social.


Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho


Art. 9o A Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho será composta de cargos de Auditor-Fiscal do Trabalho.


§ 1o É de quarenta horas semanais a jornada de trabalho dos integrantes da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho, não se lhes aplicando a jornada de trabalho a que se refere o art. 1o, caput e § 2o, da Lei no 9.436, de 5 de fevereiro de 1997, e não mais se admitindo a percepção de dois vencimentos básicos.


§ 2o Os atuais ocupantes do cargo de Médico do Trabalho que optarem por permanecer na situação atual deverão fazê-lo, de forma irretratável, até 30 de setembro de 1999, ficando, neste caso, em quadro em extinção.


Art. 10. São transformados em cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho, na Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho, os seguintes cargos efetivos do quadro permanente do Ministério do Trabalho e Emprego:


I - Fiscal do Trabalho;


II - Assistente Social, encarregado da fiscalização do trabalho da mulher e do menor;


III - Engenheiros e Arquitetos, com a especialização prevista na Lei no 7.410, de 27 de novembro de 1985, encarregados da fiscalização da segurança no trabalho;


IV - Médico do Trabalho, encarregado da fiscalização das condições de salubridade do ambiente do trabalho.


Art. 11. Os ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho têm por atribuições assegurar, em todo o território nacional:


I - o cumprimento de disposições legais e regulamentares, inclusive os relacionados à segurança e à medicina do trabalho, no âmbito das relações de trabalho e de emprego;


II - a verificação dos registros em Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, visando a redução dos índices de informalidade;


III - a verificação do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, objetivando maximizar os índices de arrecadação;


IV - o cumprimento de acordos, convenções e contratos coletivos de trabalho celebrados entre empregados e empregadores;


V - o respeito aos acordos, tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil seja signatário;


VI - a lavratura de auto de apreensão e guarda de documentos, materiais, livros e assemelhados, para verificação da existência de fraude e irregularidades, bem como o exame da contabilidade das empresas, não se lhes aplicando o disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial.


Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará as atribuições privativas previstas neste artigo, podendo cometer aos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho outras atribuições, desde que compatíveis com atividades de auditoria e fiscalização.


Remuneração das Carreiras Vigente a Partir de 30 de Junho de 1999

Art. 12. Fica extinta a Retribuição Adicional Variável de que trata o art. 5o da Lei no 7.711, de 22 de dezembro de 1988, devida aos ocupantes dos cargos da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional.


Art. 13. Os integrantes da Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social e da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho não fazem jus à percepção da Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação - GEFA, criada pelo Decreto-Lei no 2.371, de 18 de novembro de 1987

Art. 14. Os integrantes das Carreiras de que trata esta Medida Provisória não fazem jus à percepção da Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada no 13, de 27 de agosto de 1992


Art. 15. Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividade Tributária - GDAT, devida aos integrantes da Carreira Auditoria da Receita Federal, Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social e Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho, no percentual de até cinqüenta por cento, incidente sobre o vencimento básico do servidor.


§ 1o A GDAT será atribuída em função do efetivo desempenho do servidor, bem assim de metas de arrecadação fixadas e resultados de fiscalização, na forma estabelecida em ato do Poder Executivo.


§ 2o Até vinte pontos percentuais da GDAT será atribuída em função do alcance das metas de arrecadação e resultados de fiscalização.


§ 3o Enquanto não for regulamentado o disposto nos §§ 1o e 2o, a GDAT corresponderá a trinta por cento do vencimento básico.


§ 4o Será de noventa dias, contados a partir de 30 de julho de 1999, o prazo para encaminhamento à Casa Civil da Presidência da República das propostas de regulamentação da GDAT, interrompendo-se o pagamento do percentual previsto no § 3o caso isto não ocorra.


§ 5o O disposto neste artigo não se aplica às aposentadorias e pensões concedidas até 30 de junho de 1999 a servidores da Carreira Auditoria da Receita Federal e, até 30 de julho de 1999, a servidores da Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social e Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho.


§ 6o Para as aposentadorias e pensões concedidas após as datas a que se refere o § 5o, a GDAT será calculada com base na média do valor pago nos últimos doze meses de efetivo exercício.


§ 7o Os integrantes das Carreiras a que se refere o caput deste artigo, que não se encontrem no efetivo exercício das atividades inerentes à respectiva Carreira, somente farão jus à GDAT:


I - quando cedidos para a Presidência ou Vice-Presidência da República, calculada com base nas mesmas regras válidas como se estivessem em exercício no órgão cedente;


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 GDAT conforme disposto no inciso I deste parágrafo; e


b) os servidores que não se encontrem nas condições referidas na alínea “a” perceberão a GDAT, por prazo predeterminado pelo órgão cedente, calculada com base em trinta pontos percentuais do limite máximo a que fariam jus, se estivessem no seu órgão de lotação, deixando de percebê-la caso se esgote o prazo em questão sem que tenham retornado ao respectivo órgão;


III - quando em exercício nos Ministérios da Previdência e Assistência Social ou do Trabalho e Emprego e entidades vinculadas, na Secretaria da Receita Federal e nos Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda, respectivamente, calculada conforme disposto no inciso I deste parágrafo;


IV - 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.


§ 8o Até que seja processada a primeira avaliação de desempenho, o servidor recém nomeado receberá, em relação à parcela da GDAT correspondente a sua avaliação individual, quinze pontos percentuais do seu vencimento básico.


Art. 16. Os valores de vencimento dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal, Auditor-Fiscal da Previdência Social e Auditor-Fiscal do Trabalho são os constantes do Anexo III e os do cargo de Técnico da Receita Federal, os constantes do Anexo IV.


Art. 17. Os ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional e de Técnico do Tesouro Nacional são transpostos, a partir de 1o de julho de 1999, na forma dos Anexos V e VI.


§ 1o Os ocupantes dos cargos de Fiscal de Contribuições Previdenciárias; Fiscal do Trabalho; Assistente Social, encarregados da fiscalização do trabalho da mulher e do menor; Engenheiro, encarregados da fiscalização da segurança no trabalho; e Médico do Trabalho, encarregados da fiscalização das condições de salubridade do ambiente do trabalho, são transpostos, a partir de 1o de agosto de 1999, na forma do Anexo V.


§ 2o Os ocupantes do cargo de Arquiteto, encarregados da fiscalização da segurança no trabalho, são transpostos, a partir de 1o de setembro de 2001, na forma do Anexo V.


§ 3o Constatada a redução de remuneração decorrente da transposição de que trata este artigo, a diferença será paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, a ser absorvida por ocasião do desenvolvimento na Carreira.


Art. 18. O ingresso nos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal, Auditor-Fiscal da Previdência Social e Auditor-Fiscal do Trabalho dos aprovados em concurso, cujo edital tenha sido publicado até 30 de junho de 1999, dar-se-á, excepcionalmente, na classe B, padrão V.


Art. 19. Aplicam-se as disposições desta Medida Provisória a aposentadorias e pensões, ressalvado o disposto no § 5o do art. 15.


Parágrafo único. Constatada a redução de proventos ou pensão decorrente da aplicação do disposto nesta Medida Provisória, a diferença será paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada.


Art. 20. O regime jurídico das Carreiras a que se refere esta Medida Provisória é exclusivamente o da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Remuneração das Carreiras Vigente a Partir de 1o de Junho de 2002


Art. 21. A partir de 1o de junho de 2002, os valores de vencimentos do cargo de Técnico da Receita Federal serão os constantes do Anexo IV-A.


Art. 22. A GDAT, instituída pelo art. 15 desta Medida Provisória, passa a ser paga aos servidores que a ela fazem jus, a partir de 1º de junho de 2002, observando-se 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 um por cento, incidente sobre o maior vencimento básico do cargo para os ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal, Auditor-Fiscal da Previdência Social, Auditor-Fiscal do Trabalho e de Técnico da Receita Federal, em decorrência dos resultados da avaliação institucional.


§ 1º A partir de 1º de junho de 2003, o percentual referido no inciso II deste artigo passa a ser de até vinte e cinco por cento para os cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal, Auditor-Fiscal da Previdência Social, Auditor-Fiscal do Trabalho e de Técnico da Receita Federal.


§ 2º 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 § 7º do art. 15 desta Medida Provisória, fará jus à GDAT em valor igual a trinta por cento do valor máximo correspondente à sua classe e padrão. 


§ 3º Aplica-se o disposto no § 2° às aposentadorias e às pensões concedidas:


I - até 30 de junho de 1999, a servidores da Carreira Auditoria da Receita Federal;


II - até 30 de julho de 1999, a servidores da Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência Social;


III - até 30 de julho de 1999, a servidores da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho, exceto aos Arquitetos do Quadro Geral de Lotação de Pessoal do Ministério do Trabalho e Emprego, para os quais deve ser considerado o marco temporal de 1º de setembro de 2001, data de sua inclusão na Carreira; e


IV - antes que se completem doze meses de percepção da GDAT.


§ 4º Para as aposentadorias e pensões concedidas após as datas a que se refere o § 3º deste artigo, a GDAT será calculada conforme disposto no § 6º do art. 15.


Disposições Finais


Art. 23. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisória no 2.175-29, de 24 de agosto de 2001.


Art. 24. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.


Art. 25. Ficam revogados o art. 5o da Lei no 7.711, de 22 de dezembro de 1988, o parágrafo único do art. 1o da Lei no 8.448, de 21 de julho de 1992, e nos termos do art. 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001, a Medida Provisória no 2.175-29, de 24 de agosto de 2001

Brasília, 25 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República.


FERNANDO HENRIQUE CARDOSO


Pedro Malan


Paulo Jobim Filho


Guilherme Gomes Dias


José Cechin
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Carreiras Auditoria da Receita Federal, Auditoria-Fiscal da Previdência Social e Auditoria-Fiscal do Trabalho







Estrutura de Cargos







Situação vigente a partir de 30 de junho de 1999







Carreiras Auditoria da Receita Federal, Auditoria-Fiscal da Previdência Social e Auditoria-Fiscal do Trabalho
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Carreira Auditoria da Receita Federal
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Situação vigente a partir de 30 de junho de 1999







Carreira Auditoria da Receita Federal
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Receita Federal

IV







III

B





II







I







V







IV







III

A





II







I





PRIVATE
ANEXO III









Carreiras Auditoria da Receita Federal, Auditoria-Fiscal da Previdência Social e Auditoria-Fiscal do Trabalho









Tabela de Vencimentos a partir de 30 de junho de 1999









Cargo

Classe

Padrão

Valor (em R$)







IV

4.720,16





Especial

III

4.582,68



Auditor-Fiscal



II

4.449,20



Da



I

4.319,62



Receita Federal



IV

3.962,95





C

III

3.847,52



Auditor-Fiscal



II

3.735,46



Da



I

3.626,66



Previdência Social



V

3.327,21







IV

3.230,30



Auditor-Fiscal do

B

III

3.136,22



Trabalho



II

3.044,87







I

2.956,18







V

2.712,10







IV

2.633,10





A

III

2.556,41







II

2.481,95







I

2.409,66



Observações: 


- Esta Tabela de Vencimentos se aplica aos integrantes da Carreira Auditoria-Fiscal da Receita Federal, a partir de 30 de junho de 1999, e às Carreiras de Auditoria-Fiscal da Previdência Social e Auditoria-Fiscal do Trabalho, a partir de 30 de julho de 1999.


- Aos valores fixados nesta Tabela de Vencimentos aplica-se, a partir de 1o de janeiro de 2002, o reajuste previsto no art. 5o da Lei no 10.331, de 18 de dezembro de 2001.


PRIVATE
ANEXO IV









Carreira Auditoria da Receita Federal









Tabela de Vencimentos a partir de 30 de junho de 1999









Cargo

Classe

Padrão

Valor (em R$)







IV

1.936,76





Especial

III

1.880,35







II

1.825,58







I

1.772,41







IV

1.626,06





C

III

1.578,70







II

1.532,72



Técnico



I

1.488,08



Da



V

1.365,21



Receita Federal



IV

1.325,45





B

III

1.286,84







II

1.249,36







I

1.212,97







V

1.112,82







IV

1.080,41





A

III

1.048,94







II

1.018,39







I

988,72



Observação:


- Aos valores fixados nesta Tabela de Vencimentos aplica-se, a partir de 1o de janeiro de 2002, o reajuste previsto no art. 5o da Lei no 10.331, de 18 de dezembro de 2001.


PRIVATE
ANEXO IV-A









Carreira Auditoria da Receita Federal









Tabela de Vencimentos a partir de 1o de junho de 2002









Cargo

Classe

Padrão

Valor (em R$)







IV

2.305,23





Especial

III

2.238,08







II

2.172,90







I

2.109,61







IV

1.935,42





C

III

1.879,04







II

1.824,33



Técnico



I

1.771,18



Da



V

1.624,94



Receita Federal



IV

1.577,62





B

III

1.531,66







II

1.487,05







I

1.443,73







V

1.324,54







IV

1.285,95





A

III

1.248,50







II

1.212,13







I

1.176,83



PRIVATE
ANEXO V













Carreiras Auditoria da Receita Federal, Auditoria-Fiscal da Previdência Social e Auditoria-Fiscal do Trabalho













Tabela de Transposição













Situação em 29 de junho de 1999





Situação a partir de 30 de junho de 1999







Cargo

Classe

Padrão

Padrão

Classe

Cargo







III











A

II

IV







Auditor-Fiscal



I





Auditor-Fiscal



Do



VI





da



Tesouro Nacional



V

III



Receita Federal





B

IV



Especial









III









Fiscal de



II

II



Auditor-Fiscal



Contribuições



I





da



Previdenciárias



VI





Previdência







V

I



Social



Fiscal do Trabalho,

C

IV









Assistente Social,



III









Engenheiro, Arquiteto



II

IV



Auditor-Fiscal



e Médico do Trabalho



I





do



(conforme descrito no



V

III

C

Trabalho



Art. 10 da Medida



IV









Provisória)

D

III

II











II

I











I

V













IV













III

B











II













I













V













IV













III

A











II













I







Observação:


- Esta Tabela de Transposição se aplica aos integrantes da Carreira Auditoria-Fiscal da Receita Federal, a partir de 30 de junho de 1999, e às Carreiras de Auditoria-Fiscal da Previdência social e Auditoria-Fiscal do Trabalho, a partir de 30 de julho de 1999, exceto aos Arquitetos do Quadro Geral de Lotação de Pessoal do Ministério do Trabalho e Emprego, para os quais deve ser considerado o marco temporal de 1o de setembro de 2001, data de sua inclusão na Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho.


PRIVATE
ANEXO VI













Carreira Auditoria da Receita Federal













Tabela de Transposição













Situação em 29 de junho de 1999





Situação a partir de 30 de junho de 1999







Carreira Auditoria do Tesouro Nacional





Carreira Auditoria da Receita Federal







Cargo

Classe

Padrão

Padrão

Classe

Cargo







III











A

II

IV











I













VI













V











B

IV

III











III



Especial









II













I













VI

II











V











C

IV









Técnico



III





Técnico



Do



II

I



da



Tesouro Nacional



I





Receita Federal







V













IV











D

III

IV











II













I



C











III













II













I













V













IV













III

B











II













I













V













IV













III

A











II













I







DECRETOS


13. DECRETO DE 3 DE JUNHO DE 2002 (DOU 04.06.2002, Seção 1, p. 4). Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor de diversos Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor global de R$ 13.899.384,00, para reforço de dotações consignadas nos vigentes orçamentos.


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, incisos I, alíneas "a" e "c", e II, 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 da Câmara dos Deputados, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Justiça Federal, Justiça Militar, Justiça do Trabalho, Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e Ministério Público da União, crédito suplementar no valor global de R$ 13.899.384,00 (treze milhões, oitocentos e noventa e nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais), para atender às programações indicadas no Anexo I deste Decreto.


Art. 2o Os recursos destinados à execução do disposto no art. 1o decorrerão de:


I - incorporação de excesso de arrecadação de receita não-financeira diretamente arrecadada, no valor de R$ 352.578,00 (trezentos e cinqüenta e dois mil, quinhentos e setenta e oito reais); e 


II - cancelamento parcial de dotações orçamentárias no valor de R$ 13.546.806,00 (treze milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, oitocentos e seis reais), indicado no Anexo II deste Decreto.


Art. 3° 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.


Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.


Brasília, 3 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República.


FERNANDO HENRIQUE CARDOSO


Guilherme Gomes Dias


14. DECRETO DE 3 DE JUNHO DE 2002 (DOU 04.06.2002, Seção 1, p. 4). Autoriza o aumento do capital social da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S. A. - TRENSURB.


O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 4o do Decreto-Lei no 1.678, de 22 de fevereiro de 1979,


DECRETA:


Art. 1o Fica autorizado o aumento do capital social da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S. A. - TRENSURB de R$ 401.180.300,79 (quatrocentos e um milhões, cento e oitenta mil, trezentos reais e setenta e nove centavos) para R$ 406.737.637,72 (quatrocentos e seis milhões, setecentos e trinta e sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos).


Art. 2o, Fica a União autorizada a subscrever ações no valor de R$ 5.509.671,65 (cinco milhões, quinhentos e nove mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), mediante a utilização de créditos da União, decorrentes de adiantamentos de recursos orçamentários recebidos para investimentos, atualizados até 31 de dezembro de 2001.


Art. 3o Fica a União autorizada a subscrever ações até o valor de R$ 47.665,28 (quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos), caso os acionistas minoritários não exerçam o seu direito de preferência dentro do prazo legal.


Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.


Brasília, 3 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República.


FERNANDO HENRIQUE CARDOSO


Pedro Malan


João Henrique de Almeida Sousa

15. DECRETO Nº 4.268, DE 12 DE JUNHO DE 2002 (DOU 13.06.2002, Seção 1). Dá nova redação ao art. 6o do Decreto no 4.232, de 14 de maio de 2002, que dispõe sobre as audiências e reuniões dos agentes públicos em exercício na Administração Pública Federal direta, nas autarquias e fundações públicas federais com representantes de interesses de particulares.


O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição, 


DECRETA:


Art. 1o O art. 6o do Decreto no 4.232, de 14 de maio de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:


"Art. 6o Este Decreto entra em vigor noventa dias após sua publicação." (NR)


Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.


Brasília,12 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República.


FERNANDO HENRIQUE CARDOSO


Pedro Parente


16. DECRETO Nº 4.273, DE 20 DE JUNHO DE 2002 (DOU 21.06.2002, Seção 1, p. 4). Dá nova redação ao art. 11 do Decreto no 4.050, de 12 de dezembro de 2001, que regulamenta o art. 93 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a cessão de servidores de órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.


O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso IV do art. 84 da Constituição, e considerando o disposto no art. 93 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e no art. 1o da Lei no 9.527, de 10 de dezembro de 1997,


DECRETA:


Art. 1o O art. 11 do Decreto no 4.050, de 12 de dezembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:


"Art. 11. As cessões ou requisições que impliquem reembolso pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, à exceção da Presidência e da Vice-Presidência da República, somente ocorrerão para o exercício de cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 4, 5 e 6, e de Natureza Especial ou equivalentes." (NR)


Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.


Brasília, 20 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República.


FERNANDO HENRIQUE CARDOSO


Pedro Parente


17. DECRETO Nº 4.285, DE 26 DE JUNHO DE 2002 (DOU 27.06.2002, Seção 1, p. 5). Dispõe sobre o remanejamento de cargos vagos da Carreira de Procurador Federal.


O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição,


DECRETA:


Art. 1º São remanejados da Categoria Especial para a 2ª Categoria da Carreira de Procurador Federal quinhentos e sessenta e cinco cargos de Procurador Federal que se encontram vagos nos quadros dos órgãos e entidades relacionados no anexo a este Decreto.


Art. 2o O Advogado-Geral da União fará a distribuição dos cargos vagos para os quadros de autarquias e fundações, observada a necessidade do serviço.


Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.


Brasília, 26 de junho de 2002; 181° da Independência e 114° da República.


FERNANDO HENRIQUE CARDOSO


Guilherme Gomes Dias


José Bonifácio Borges de Andrada


ANEXO


PRIVATE
ÓRGÃO/ENTIDADE

No DE CARGOS



Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ

3



Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos - CEFET/Campos

1



Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás - CEFET/GO

1



Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco - CEFET/PE

1



Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de Nilópolis – CEFETQ/RJ

1



Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo – CEFET/ES

1



Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná - CEFET/PR

1



Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte - CEFET/RN

1



Colégio Pedro II

9



Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN

4



Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPQ

1



Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS

39



Escola Agrotécnica Federal de Barbacena

1



Escola Agrotécnica Federal de Catu

1



Escola Técnica Federal do Amazonas

2



Faculdade de Ciências Agrárias do Pará

1



Faculdade Federal de Medicina do Triângulo Mineiro

5



Fundação Biblioteca Nacional 

3



Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES

1



Fundação Cultural Palmares

1



Fundação Escola Nacional de Administração Pública – ENAP

1



Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE

2



Fundação Joaquim Nabuco

5



Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho

1



Fundação Nacional de Saúde – FUNASA

11



Fundação Nacional do Índio – FUNAI

8



Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ

5



Fundação Universidade de Brasília

6



Fundação Universidade Federal de Mato Grosso

6



Fundação Universidade Federal de Ouro Preto – FUFOP

3



Fundação Universidade Federal de Sergipe - FUFS

1



Fundação Universidade Federal de Uberlândia

5



Fundação Universidade Federal do Acre

2



Fundação Universidade Federal do Amazonas – FUAM

5



Fundação Universidade Federal do Maranhão – FUMA

9



Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

2



Instituto Benjamin Constant

2



Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

32



Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN

9



Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA

164



Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO

5



Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI

1



Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

10



Ministério da Ciência e Tecnologia

4



Ministério da Fazenda

14



Ministério da Justiça

1



Ministério da Saúde

8



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (extinta SUDAM) 

6



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (extinta SUDENE) 

52



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (extinto MARE) 

8



Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA

1



Universidade Federal da Bahia

3



Universidade Federal da Paraíba

11



Universidade Federal de Goiás

17



Universidade Federal de Santa Catarina

8



Universidade Federal do Ceará

3



Universidade Federal do Espírito Santo

2



Universidade Federal do Pará

13



Universidade Federal do Paraná

1



Universidade Federal do Piauí

5



Universidade Federal do Rio de Janeiro

13



Universidade Federal do Rio Grande do Sul

12



Universidade Federal Fluminense

10



TOTAL

565



18. DECRETO DE 26 DE JUNHO DE 2002 (DOU 27.06.2002, Seção 1, p. 5). Autoriza o Conselho Monetário Nacional a alterar as metas para a inflação para o ano de 2003.


O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 4o da Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e no art. 14, inciso IX, alínea "a", da Lei no 9.649, de 27 de maio de 1998,


DECRETA:


Art. 1o Fica o Conselho Monetário Nacional autorizado a alterar, até 30 de junho de 2002, para o ano de 2003, as metas para a inflação a que se refere o Decreto no 3.088, de 21 de junho de 1999.

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.


Brasília, 26 de junho de 2002; 181o da Independência e 114o da República.


FERNANDO HENRIQUE CARDOSO


Pedro Malan


PORTARIAS


19. PORTARIA Nº 3, DE 9 DE JANEIRO DE 2002, DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (DJU 17.06.2002, Seção 1, p. 487).


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 análise dos documentos da reclamação trabalhista nº 00043.381/01-4, remetidos pelo Juiz da 1ª Vara do Trabalho de Taquara, onde verifica-se prova oral segundo a qual a empresa RODRIGO SALDANHA DE SOUZA E CIA LTDA. utiliza-se da mão-de-obra de adolescentes, inclusive em jornada extraordinária, não registra os contratos de trabalho na CTPS, não efetua o pagamento das horas extras realizadas e não mantém registro de horário.


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 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos;


Considerando, ainda, as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/90, especialmente os arts. 60/69 e 201, VIII;


Considerando, outrossim, o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal e artigos 41, 74 e 413 da CLT,


RESOLVE:


I - Instaurar INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO em face da empresa RODRIGO SALDANHA DE SOUZA E CIA LTDA, CGC 03.058.514/0001-96, localizada na Estrada Arroio do Tigre, s/nº - Riozinho-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 357/2001.


Publique-se.


IVAN SÉRGIO CAMARGO DOS SANTOS


20. PORTARIA Nº 011, DE 31 DE MAIO DE 2002, DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 04.06.2002, 1º Caderno, p. 63)PRIVATE
.


PRIVATE
O JUIZ-CORREGEDOR REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,


RESOLVE:


Art. 1º - Delegar ao Juiz Vice-Corregedor a atribuição de realização de inspeção correicional ordinária nas seguintes unidades judiciárias:


I - 8ª, 9ª, 10ª, 12ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 27ª, 28ª e 29ª Varas do Trabalho de Porto Alegre;


II - Varas do Trabalho de Bagé, Cachoeira do Sul, Estância Velha, Esteio, Gravataí, Montenegro, Rio Grande (1ª e 2ª), São Jerônimo, São Leopoldo (1ª, 2ª e 3ª), Sapucaia do Sul, Taquara (1ª e 2ª), Triunfo e Viamão;


III - Postos de Dom Pedrito, Taquari e Santa Vitória do Palmar;


IV - Centrais de Mandados e Serviços de Distribuição dos Feitos de Porto Alegre, Rio Grande, São Leopoldo e Taquara.


Art. 2º - Delegar ao Juiz Vice-Corregedor, ainda, sem prejuízo de outras, a partir de 1º de junho de 2002, as atribuições pertinentes:


I - ao acompanhamento, à orientação e à avaliação do desempenho dos Juízes do Trabalho Substitutos vitaliciandos, egressos do último concurso público, no exercício de sua atividade jurisdicional, diante dos termos do artigo 95, inciso I, da Constituição Federal, observados os critérios definidos no Provimento nº 213 desta Corregedoria Regional;


II - à apreciação das publicações oficiais, com a coleta dos atos normativos de interesse desta Justiça Especializada, e à conseqüente elaboração da atualização legislativa;


Art. 3º - A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, revogada, no todo ou em parte, e terá seu termo final de vigência coincidente com o término do mandato da autoridade delegante.


Registre-se. Publique-se.


Porto Alegre, 31 de maio de 2002.


MARIO CHAVES


Juiz-Corregedor Regional.


21. PORTARIA Nº 28, DE 4 DE JUNHO DE 2002, DA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NO RIO GRANDE DO SUL (DOU 06.06.2002, Seção 1, p. 56).


O Delegado Regional do Trabalho no Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas de acordo com a Portaria n.º 786, de 11/09/97, publicada no DOU de 15/09/97, art. 54, inciso VIII, resolve:
Art. 1º. Nos termos do pronunciamento da seção de Fiscalização do Trabalho e o contido no Processo DRT/RS n.º 46218.007120/2002-63 e usando da competência que lhe foi delegada pela Portaria SRT/Nº 08, de 30 de janeiro de 1987, HOMOLOGA a alteração do Quadro de Pessoal Organizado em Carreira Do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Sul - SESC.


Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.


DARCI DE ÁVILA FERREIRA


22. PORTARIA Nº 1.060, DE 5 DE JUNHO DE 2002, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (DOU 10.06.2002, Seção 1, pp. 21-7).


O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições,


Considerando a necessidade de definição, no Setor Saúde, de uma política voltada para a reabilitação da pessoa portadora de deficiência na sua capacidade funcional e desempenho humano, de modo a contribuir para a sua inclusão plena em todas as esferas da vida social;


Considerando a necessidade de proteger a saúde deste seguimento populacional, bem como prevenir agravos que determinem o aparecimento de deficiências;


Considerando a conclusão do processo de elaboração da referida política, que envolveu a participação de diferentes setores governamentais e não governamentais envolvidos com o tema, e


Considerando a aprovação da proposta da Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência na 104ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Saúde, resolve:


Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência.
Parágrafo único. A aprovação de que trata este Artigo tem como objetivo a reabilitação da pessoa portadora de deficiência, a proteção a sua saúde e a prevenção dos agravos que determinem o aparecimento de deficiências, mediante o desenvolvimento de um conjunto de ações articuladas entre os diversos setores da sociedade e a efetiva participação da sociedade.


Art. 2º Determinar que os órgãos e entidades do Ministério da Saúde, cujas ações se relacionem com o tema objeto da Política ora aprovada, promovam a elaboração ou a readequação de seus planos, programas, projetos e atividades em conformidade com as diretrizes e responsabilidades nela estabelecidas.


Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.


BARJAS NEGRI


ANEXO


POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA


1. INTRODUÇÃO

Na conformidade do ideário democrático, ao longo da Constituição Federal de 1988, estão assegurados os direitos das pessoas portadoras de deficiências nos mais diferentes campos e aspectos. A partir de então, outros instrumentos legais foram estabelecidos, regulamentando os ditames constitucionais relativos a esse segmento populacional, destacando-se as Leis N.º 7.853/89 e N.º 8.080/90 - a chamada Lei Orgânica da Saúde -, bem como o Decreto N.º 3298/99.


Em seu Artigo 23, Capítulo II, a Constituição determina que ¿é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências".


Já a Lei N.º 7.853/89, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiências e a sua integração social, no que se refere à saúde, atribui ao setor a promoção de ações preventivas; a criação de uma rede de serviços especializados em reabilitação e habilitação; a garantia de acesso aos estabelecimentos de saúde e do adequado tratamento no seu interior, segundo normas técnicas e padrões apropriados; a garantia de atendimento domiciliar de saúde ao deficiente grave não internado; e o desenvolvimento de programas de saúde voltados para as pessoas portadoras de deficiências, desenvolvidos com a participação da sociedade (Art. 2º, Inciso II).


No conjunto dos princípios que regem o Sistema Único de Saúde - SUS, constantes da Lei Orgânica da Saúde, destaca-se o relativo "à preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral", bem como aqueles que garantem a universalidade de acesso e a integralidade da assistência (Art. 7º Incisos I, II, III e IV).


Esta Política Nacional, instrumento que orienta as ações do setor saúde voltadas a esse segmento populacional, adota o conceito fixado pelo Decreto anteriormente mencionado que considera “pessoa portadora de deficiência aquela que apresenta, em caráter permanente, perdas ou anormalidades de sua estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica, que gerem incapacidade para o desempenho de atividades dentro do padrão considerado normal para o ser humano.”


O conceito relativo a essa população tem evoluído com o passar dos tempos, acompanhando, de uma forma ou de outra, as mudanças ocorridas na sociedade e as próprias conquistas alcançadas pelas pessoas portadoras de deficiência. O marco dessa evolução é a década de 60, em cujo período tem início o processo de formulação de um conceito de deficiência, no qual é refletida a “estreita relação existente entre as limitações que experimentam as pessoas portadoras de deficiências, a concepção e a estrutura do meio ambiente e a atitude da população em geral com relação à questão” (Coordenadoria para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde - do Ministério da Justiça, 1996, p.12). Tal concepção passou a ser adotada em todo mundo, a partir da divulgação do documento Programa de Ação Mundial para Pessoas com Deficiência, elaborado por um grupo de especialistas e aprovado pela ONU, em 1982.


Um outro marco foi a declaração da Organização das Nações Unidas - ONU - que fixou 1981 como o Ano Internacional da Pessoa Deficiente, colocando em evidência e em discussão, entre os países membros, a situação da população portadora de deficiência no mundo e, particularmente, nos países em desenvolvimento, onde a pobreza e a injustiça social tendem a agravar a situação. A principal conseqüência daquele Ano Internacional foi a aprovação na assembléia geral da ONU, realizada em 3 de dezembro de 1982, do Programa de Ação Mundial para Pessoas com Deficiências, referido anteriormente (Resolução 37/52).


Esse documento ressalta o direito dessas pessoas a oportunidades idênticas às dos demais cidadãos; bem como o de usufruir, em condições de igualdade, das melhorias nas condições de vida, resultantes do desenvolvimento econômico e do progresso social. Nesse Programa, foram estabelecidas diretrizes nas diversas áreas de atenção à população portadora de deficiência, como a de saúde, de educação, de emprego e renda, de seguridade social, de legislação etc., as quais os estados membros devem considerar na definição e execução de suas políticas, planos e programas voltados a estas pessoas.


No âmbito específico do setor, cabe registro a Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens - CIDID -, elaborada pela Organização Mundial de Saúde - OMS -, em 1989, que definiu deficiência como toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica; a incapacidade como toda restrição ou falta - devida a uma deficiência - da capacidade de realizar uma atividade na forma ou na medida que se considera normal para um ser humano; e a desvantagem como uma situação prejudicial para um determinado indivíduo, em conseqüência de uma deficiência ou uma incapacidade, que limita ou impede o desempenho de um papel que é normal em seu caso (em função da idade, sexo e fatores sociais e culturais).


A OMS, quase dez anos depois - em 1997 -, reapresentou essa Classificação Internacional com um novo título e novas conceituações. Agora denominada Classificação Internacional das Deficiências, Atividades e Participação: um manual da dimensão das incapacidades e da saúde - CIDDM-2 -, o documento fixa princípios que enfatizam o apoio, os contextos ambientais e as potencialidades, ao invés da valorização das incapacidades e das limitações.


O CIDDM-2 concebe a deficiência como uma perda ou anormalidade de uma parte do corpo (estrutura) ou função corporal (fisiológica), incluindo as funções mentais. Já a atividade está relacionada com o que as pessoas fazem ou executam em qualquer nível de complexidade, desde aquelas simples até as habilidades e condutas complexas. A limitação da atividade, antes conceituada como incapacidade, é agora entendida como uma dificuldade no desempenho pessoal. A raiz da incapacidade é a limitação no desempenho da atividade que deriva totalmente da pessoa. No entanto, o termo incapacidade não é mais utilizado porque pode ser tomado como uma desqualificação social. Ampliando o conceito, essa Classificação Internacional inclui a participação, definida como a interação que se estabelece entre a pessoa portadora de deficiência, a limitação da atividade e os fatores do contexto sócio-ambiental.


Essa nova abordagem representa um outro marco significativo na evolução dos conceitos, em termos filosóficos, políticos e metodológicos, na medida em que propõe uma nova forma de se encarar as pessoas portadoras de deficiência e suas limitações para o exercício pleno das atividades decorrentes da sua condição. Por outro lado, influencia um novo entendimento das práticas relacionadas com a reabilitação e a inclusão social dessas pessoas.


Na raiz dessa nova abordagem está a perspectiva da inclusão social, entendida "como o processo pelo qual a sociedade se adapta para incluir, em seus sistemas sociais gerais pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade. A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para todos." (Sassaki,1997, p.3).


A prática da inclusão social vem aos poucos substituindo a prática da integração social, e parte do princípio de que, para inserir todas as pessoas, a sociedade deve ser modificada de modo a atender as necessidades de todos os seus membros: uma sociedade inclusiva não admite preconceitos, discriminações, barreiras sociais, culturais e pessoais. Nesse sentido, a inclusão social das pessoas portadoras de deficiências significa possibilitar a elas, respeitando as necessidades próprias da sua condição, o acesso aos serviços públicos, aos bens culturais e aos produtos decorrentes do avanço social, político, econômico e tecnológico da sociedade.


Em alguns países, como os Estados Unidos e o Canadá, são consideradas pessoas com incapacidades todas aquelas que têm alguma desvantagem e ou dificuldade de desempenho funcional, o que engloba a população de idosos e de portadores de doenças crônicas potencialmente incapacitantes. No Brasil, a cultura vigente e a definição legal consideram pessoas com deficiência aquelas pertencentes aos segmentos com deficiências mental, motor, sensorial e múltiplo.


Para fins de delimitação da problemática das deficiências no Brasil, são apresentados neste documento os tipos de deficiências mais abrangentes e freqüentes, segundo a classificação adotada pela OMS, ou seja, as pessoas portadoras de deficiência mental, motora, auditiva, visual e múltipla.


O dimensionamento da problemática da deficiência no Brasil, tanto em termos qualitativos quanto quantitativos, é muito difícil em razão da inexistência quase total de dados e informações de abrangência nacional, produzidos sistematicamente, que retratem de forma atualizada a realidade do País nesta área. A OMS estima que cerca de 10% da população de qualquer país em tempo de paz é portadora de algum tipo de deficiência, das quais: 5% é portadora de deficiência mental; 2% de deficiência física; 1,5% de deficiência auditiva; 0,5% de deficiência visual; e 1% de deficiência múltipla. Com base nesses percentuais, estima-se que no Brasil existam 16 milhões de pessoas portadoras de deficiência.


A Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar - Pnad -, realizada em 1981, incluiu questões relativas à deficiência: número e tipos de deficientes e assistência recebida. O resultado mostrou que 2% da população são portadores de deficiência, das quais quase a metade diz respeito à deficiência motora. Essa pesquisa aponta, da mesma forma que o Censo realizado em 1991, uma maior prevalência de incapacidades sensoriais e motoras na população acima de 50 anos de idade.


Os resultados do Censo de 1991, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, indicam um percentual de 1,14% de pessoas portadoras de deficiências na população brasileira. Nesse Censo, foram considerados apenas os que responderam de forma positiva aos quesitos de maior grau de deficiência.


Apesar dessa limitação metodológica, o inquérito censitário traz alguns indicativos importantes. De acordo com dados desse Censo, em relação à deficiência mental há um significativo aumento a partir dos cinco anos de idade, mostrando não só o papel da escola na identificação da deficiência, mas apontando para a necessidade de um diagnóstico mais precoce, bem como para avaliações educacionais mais precisas, evitando-se correr o risco de enquadrar como portadores de deficiência mental outras pessoas com problemas psicológicos, neurológicos ou mesmo socioeconômicos, que interferem no processo de aprendizagem.


Em relação a gênero, o Censo mostrou que 50,4% da população geral eram do sexo feminino e 49,6% do sexo masculino. Já a população de deficientes apresentou-se de forma inversa: 44,4% do sexo feminino e 55,65 do masculino. A diferença maior ocorre quanto à deficiência mental e, principalmente, a deficiência motora. A maior prevalência de deficiência motora na população masculina, predominante entre jovens e adultos, sugere decorrer sobretudo das causas externas, tais como os acidentes de trabalho, de trânsito etc. De outra parte, não se encontra justificativa para a incidência maior de deficiência mental no sexo masculino até a faixa etária de 50 anos de idade. A partir dessa faixa etária, a situação se inverte com predomínio de deficiência mental no sexo feminino. Vários fatores poderão estar relacionados, destacando-se, em especial, o aumento da vida média da população feminina.


Os resultados do Censo 91, por outro lado, não indicam diferença na prevalência de deficiências entre as populações urbanas e rurais; em relação à deficiência motora especificamente, há um relativo aumento na faixa de 20 anos ou mais de idade na população da região urbana, justificável pelos mesmos fatores citados anteriormente (violências e acidentes).


Tanto os resultados da Pnad/81 quanto os do Censo/91, ambos por amostragem e de abrangência nacional, apresentam percentuais inferiores aos estimados pela OMS. Essa diferença pode estar relacionada aos procedimentos metodológicos, como os critérios para definição da amostra ou, ainda, a dificuldades na coleta de dados e a própria conceituação de deficiência, seus tipos e graus, adotados por essas pesquisas.


A grande diferença entre os percentuais encontrados é uma demonstração de que não se dispõe de dados de abrangência nacional e representativos da magnitude do problema. Os números estimados pela OMS, assim como os do Censo e da Pnad, parecem não representar, na média, a realidade do País no que diz respeito à prevalência de deficiências, considerando as diversidades regionais e seus impactos nas condições de vida e saúde da população. As causas, assim como as conseqüências da deficiência, seja no nível individual do próprio portador de deficiência, seja no nível de toda a sociedade, variam de país para país e resultam das circunstâncias socioeconômicas e das diferentes políticas que os estados adotam com vistas ao bem-estar dos seus cidadãos (Corde,1996).


As principais causas das deficiências são os transtornos congênitos e perinatais, decorrentes da falta de assistência ou assistência inadequada às mulheres na fase reprodutiva; doenças transmissíveis e crônicas não-transmissíveis; perturbações psiquiátricas; abuso de álcool e de drogas; desnutrição; traumas e lesões, principalmente nos centros urbanos mais desenvolvidos, onde são crescentes os índices de violências e de acidentes de trânsito.


O aumento da expectativa de vida da população brasileira nas últimas décadas tem feito com que as causas da deficiência estejam cada vez mais relacionadas a males crônico-degenerativos, como a hipertensão arterial, a diabetes, o infarto, os acidentes vásculo-encefálicos, a doença de Alzheimer, o câncer, a osteoporose e outros. As doenças cerebrovasculares são a terceira causa de morte no Brasil, com prevalência de 5,8 casos por mil habitantes, acima de 25 anos de idade, significando algo em torno de 100 mil óbitos anuais (Datasus, 1997).


Essas doenças cerebrovasculares têm potencial altamente incapacitante. Estatísticas norte-americanas indicam que, para cada óbito em decorrência dessas doenças, pode haver mais de uma sobrevida. Estima-se que, nos Estados Unidos, existam 612 hemiplégicos por 100 mil habitantes (Hamillar,1997).


Dados obtidos pelo Datasus demonstram que na cidade de São Paulo, no período 1997/98, a curva de crescimento da ocorrência por acidente vásculo-encefálico inicia-se na faixa etária dos 25 anos de idade, acentuando o seu crescimento a partir da faixa etária dos 65 anos ou mais de idade, atingindo cerca de 44% da população nesta faixa etária, com taxa de mortalidade em torno de 22,55%. Na população em geral, a taxa de mortalidade mantém-se em torno de 16%, elevando-se somente na faixa dos 65 anos ou mais de idade, como era de se esperar, devido ao envelhecimento.


Em sendo assim, os números sugerem que existe um grande contingente de indivíduos portadores de hemiplegia e ou outras seqüelas decorrentes de AVC. A faixa etária produtiva, como indicam os dados, também é atingida por acidente vascular encefálico, trazendo assim uma importante perda para o setor produtivo.


Estudo realizado em dezembro de 1998, pela Divisão de Medicina de Reabilitação do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - Fmusp -, em 800 pacientes matriculados, indica, entre as principais deficiências identificadas, a seguinte distribuição: hemiplegia, 18,12%; seqüela de lesão medular, 17,8%; seqüela de doenças osteoarticular e neuroevolutivas 14,7%; seqüela de hemofilia, lesão por esforço repetitivo - LER -, insuficiências vasculares periféricas pós-trauma e cardiopatias, 23,0%; e seqüelas incapacitantes em idosos, 2,8%. O mesmo estudo aponta a paralisia cerebral como uma importante causa das deficiências em crianças avaliadas em 1998, atingindo a cerca de 16,4%.


A crescente urbanização e industrialização, sem os devidos cuidados com a preservação da vida e do meio ambiente, gera o aumento de incapacidades. Há indícios de correlação entre o aumento de incapacidade e a incidência de neuroses, doenças psicossomáticas, alcoolismo, vício de drogas, acidentes de trânsito e violência urbana. Levantamento realizado nos hospitais ligados ao SUS mostrou que, em 1997, foram atendidos 6.388 pacientes com fratura da coluna vertebral, representando taxas de internação mais elevadas que nos anos anteriores. Mais de 50% desses casos correspondem a fraturas nos segmentos cervical e dorsal, o que evidencia a gravidade da situação e a provável ocorrência de deficiências (Laurenti et all, 1998).


Quanto à lesão medular, estudo feito também na Divisão de Medicina de Reabilitação do Hospital das Clínicas da Fmusp, em 174 pacientes, apresenta a lesão traumática como a causa de 78% dos casos, assim distribuídos: ferimento por armas de fogo, 33%; acidente de trânsito, 19,5%; queda de altura, 19,5%; ferimento por arma branca, 2,4%; queda de objeto, 2,4%; acidente desportivo, 1,2% (Salimene, 1995). Nesse estudo, verificou-se que a faixa etária preponderantemente atingida era a de 18 a 35 anos de idade, com 53% dos indivíduos, sendo que 81,7% dos casos eram do sexo masculino.


Já o estudo procedido em pacientes atendidos na rede Sarah, em 1997, informa que do total de 293 pacientes com traumatismo da coluna vertebral, registrados naquele ano, 42% foram vítimas de acidentes de trânsito; 24% de disparo de armas de fogo; 12% de mergulhos em águas rasas; 11,6% de quedas e 9,5% de outros tipos de acidentes e violências.


Clifton (1993), estudando a área de Houston - Gaves, no Texas, em 1981, encontrou 183 pacientes portadores de lesão medular, dos quais 106 - 57,9% - eram paraplégicos. A faixa etária de maior incidência foi a de 15 a 24 anos de idade - 42,26% -, seguida daquela compreendida entre 25 a 34 anos de idade - 31,7% -, com predomínio do sexo masculino. A etiologia mais freqüente foi acidente de automóveis - 41 casos -, seguido de perto por acidentes provocados por armas de fogo (38 casos). Barros Filho (1990), realizando estudos clínicos em pacientes com traumatismo da coluna vertebral e déficit neurológico, internados no Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da USP, no período de 1982 a 1987, constatou que, dos 428 pacientes, 94,3% eram do sexo masculino e na faixa etária de 21 a 30 anos. A causa principal foi ferimento por armas de fogo (34,5%).


Ao se comparar os estudos de Clifton (1993) e de Barros Filho (1990), constata-se uma semelhança muito próxima entre os dados detectados em um grande centro urbano norte-americano e São Paulo, em termos da etiologia e das características da população mais vulnerável às lesões traumáticas. Aliados àqueles observados na Divisão de Medicina e Reabilitação do Hospital das Clínicas, anteriormente citados, os resultados confirmam a violência urbana, os acidentes de trânsito e os acidentes de trabalho como importantes agentes causadores de deficiências no Brasil, neste final de século, especialmente em centros urbanos de médio e grande portes.


Analisando o problema em relação às deficiências foco desta Política - motora, visual, auditiva, mental e múltipla -, cabe assinalar inicialmente que a deficiência motora assume maior relevo a partir dos 25 anos de idade, refletindo a importância dos acidentes, das violências e de certas doenças na gênese desta deficiência.


As pessoas portadoras de deficiência motora ressentem-se de uma variedade de condições neurossensoriais que as afetam em termos de mobilidade, de coordenação motora geral ou da fala, como decorrência de lesões nervosas, neuromusculares e osteoarticulares ou, ainda, de má-formação congênita ou adquirida. Dependendo do caso, as pessoas que têm problemas de locomoção conseguem movimentar-se com a ajuda de prótese, cadeira de rodas ou outros aparelhos auxiliares. Ao desenvolver determinadas habilidades, essas pessoas podem ter condições de ir de um lugar para outro, manipular objetos, trabalhar, ser autônomas e independentes.


Já a deficiência visual compreende uma situação irreversível de diminuição da visão, mesmo após tratamento clínico e ou cirúrgico e uso de óculos convencionais. O portador de deficiência visual total ou com baixa visão tem restringida a sua velocidade de trabalho, a orientação e a mobilidade, bem como a sua capacidade de realizar tarefas. Essa deficiência é classificada pela OMS em categorias que abrangem desde a perda visual leve até a ausência total de visão. A adoção dessa classificação é recomendada para que se possa ter uma maior uniformidade de dados estatísticos e estudos epidemiológicos comparativos entre os diferentes países. Entretanto, é apenas quantitativa, baseada em valores de acuidade visual (CID).


A OMS estima que existam 38 milhões de pessoas cegas no mundo, das quais 1,5 milhão são crianças menores de 16 anos de idade. Cerca de 110 milhões de pessoas possuem baixa visão, perfazendo, assim, um total de 148 milhões de pessoas com deficiência visual. Cabe assinalar que, dois terços ou mais da cegueira total existente são evitáveis, ou seja, pode ser tanto prevenida, quanto tratada. A prevalência da cegueira varia nas diferentes partes do mundo. O Brasil e a América Latina estão, de modo geral, incluídos entre as regiões de economia e serviços de saúde razoáveis, onde calcula-se que existam de 0,6 a 0,9 pessoas cegas para cada mil habitantes, sendo que o número daquelas com baixa visão é três vezes maior.


Em crianças, as causas oculares de perda visual mais comuns são as de origem infecciosa, como a rubéola e a toxoplasmose congênita ou adquirida durante os primeiros meses de vida e as de causa hereditária (Barbieri, 1984; Waisberg, 1984; Sato e cols., 1987; Kara-José e cols., 1995; Reis e cols., 1998). As de origem cerebral estão associadas a seqüelas neurológicas causadas principalmente pela prematuridade, síndromes e má-formações congênitas associadas a múltiplas deficiências que, muitas vezes, sobrepujam a importância da deficiência visual (Carvalho, 1993; OMS, 1994).


No adulto, com o aumento da expectativa de vida e a prevalência das doenças crônico-degenerativas - as quais aumentam com a idade -, as principais causas de perda visual são a retinopatia diabética, o glaucoma e a degeneração muscular senil. A catarata, embora seja uma das principais causas de cegueira no Brasil - mais de 70% dos casos -, não é incluída nas estatísticas de baixa visão por ser tratável e sua perda visual ser reversível após cirurgia e correção óptica convencional, como por exemplo o uso de óculos (Carvalho, 1993; OMS, 1994).


Já a deficiência auditiva, caracterizada pela perda total ou parcial da capacidade de ouvir, manifesta-se como surdez leve e moderada e surdez severa ou profunda. Assim como na visual, as pessoas portadoras de deficiência auditiva podem ter afetadas a sua aprendizagem e o seu desenvolvimento integral. A estimativa da OMS, em 1993, é de que 1,5% da população brasileira - cerca de 2.250.000 habitantes - seria portadora dessa deficiência. As causas de deficiência auditiva de moderada a profunda, mais freqüentes em crianças, são a rubéola gestacional e outras infecções pré-natais. Contudo, em cerca de 33% dos casos não se consegue estabelecer uma etiologia para essa afecção. Nos casos de deficiência auditiva de leve a moderada, a otite média é a causa mais freqüente na infância, com uma incidência ao redor de 33%.


Em 1989, 90% de crianças e adolescentes até 16 anos de idade que procuraram o departamento de otorrinolaringologia da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, com suspeita de deficiência auditiva, tiveram esta deficiência confirmada após terem sido avaliados clinicamente e submetidos a exames especializados. Desses, 90% apresentaram deficiência auditiva severa ou profunda, dos quais 95% bilaterais. Quanto à causa, concluiu-se que 45% dos casos eram de deficiência auditiva congênita; 22%, néo-natais; e 32,5%, de origem desconhecida. Nas deficiências auditivas congênitas, 16% tiveram como causa a rubéola materno-fetal; 10% associadas à prematuridade (baixo peso e hipoxemia); 9% hereditária; 1% em decorrência de casamento consangüíneo; e 11% de outras causas (Castro, 1991).


Na literatura internacional, a presbiacusia - perda auditiva devido à idade - é apontada como a principal causa de deficiência auditiva nos idosos, com uma incidência de cerca de 30% na população com mais de 65 anos de idade. O ruído, principalmente no ambiente de trabalho, é apontado como a segunda principal causa de perda auditiva neurossensorial entre os adultos. Dados semelhantes foram reportados por Silveira em 1992.


De acordo com a Associação Americana de Deficiência Mental - AAMD -, na deficiência mental observa-se uma substancial limitação da capacidade de aprendizagem do indivíduo e de suas habilidades para a vida diária. O portador dessa deficiência, assim, caracteriza-se por apresentar um déficit na inteligência conceitual, prática e social. Já a deficiência múltipla é a associação, no mesmo indivíduo, de duas ou mais deficiências primárias - mental, visual, auditiva e motora -, com comprometimentos que acarretam atrasos no desenvolvimento global e na capacidade adaptativa.


Em relação a essas deficiências, existem poucos estudos no Brasil que apresentam um perfil mais abrangente dos agentes etiológicos envolvidos na sua determinação. A pesquisa realizada na Sociedade Pestalozzi do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio de um estudo retrospectivo de 850 casos de portadores de deficiência, num período de 10 anos (1981-1990), detectou que 654 casos (76,94%) eram de portadores de deficiência mental, 106 casos (12, 47%) de portadores de deficiência motora (paralisia cerebral) e 90 casos (10,58%) de deficiência múltipla (mental e motora).


Nesse estudo, a análise da parcela de pessoas portadoras de deficiência motora e deficiência múltipla - 196 casos no total - levou a concluir que múltiplos fatores foram os agentes etiológicos mais freqüentemente envolvidos, correspondendo a 32 casos ou 16,3% da amostra. Esses resultados apontam para um somatório de agressões envolvendo o sistema nervoso nos períodos pré e perinatais e ou nos primeiros dias de vida. Os "fatores ignorados" - 31 casos ou 15,8% - aparecem em segundo lugar, o que pode estar refletindo o pouco acesso da população aos meios diagnósticos.


A anóxia perinatal figura como a terceira causa de deficiências nesse grupo estudado, com 29 casos ou 14,7%, destacando-se como o agente isolado mais freqüente. Isso demonstra a importância de medidas preventivas eficientes para evitar ou amenizar as lesões neurológicas ou físicas que podem ser evitadas, sobretudo durante os períodos pré e perinatal. Vale ressaltar, no entanto, que vários autores questionam a anóxia isolada como causadora de paralisia cerebral e que um índice de Apgar baixo necessariamente não determina quadros de paralisia cerebral.


Esses três agentes - múltiplos fatores, agentes ignorados e anóxia perinatal - atuam de vários modos e intensidade e os seus mecanismos de ação podem determinar desde agressões leves até graves. Como agentes infecciosos pré-natais estão a rubéola e a toxoplasmose, com 10 casos - 5,10% - em 196. De qualquer forma, há que se considerar a precariedade do atendimento pré-natal em algumas regiões, o que impossibilita o diagnóstico de muitos casos de doenças infecciosas. No conjunto dos fatores pós-natais, as infecções - meningite e meningoencefalites - têm nítido predomínio como fator isolado entre os demais: com 14 casos, corresponde a 7,14% do total de 196 analisados, sendo que, das causas pós-natais - 25 casos - , respondem por 56% dos casos.


Por não ser patologia de notificação compulsória, a paralisia cerebral apresenta-se como sendo de difícil avaliação em termos de incidência, até mesmo nos países do primeiro mundo, como na Inglaterra e nos Estados Unidos, onde a incidência, na década de 50, apontava para 1,5 casos por 1.000 nascidos vivos e entre 1,5 e 5,9, respectivamente.


A morbidade aumentou nos países industrializados em função da redução da mortalidade perinatal, decorrente do aumento do índice de sobreviventes prematuros e com baixo peso. Pesquisas realizadas na Califórnia - EUA -, no período de 1983 a 1985, também apontam o baixo peso como fator associado à paralisia cerebral: de 192 casos, 47,4% eram de crianças com menos de 2.500g ao nascer.


Vale mencionar ainda a existência de doenças que, embora não estejam enquadradas como deficiência na classificação da OMS, produzem, direta ou indiretamente, graus de limitação variados e que são as condutas típicas, os distúrbios comportamentais, os distúrbios da fala e da linguagem e os transtornos orgânicos.


A despeito de as doenças crônicas apresentarem uma alta probabilidade de gerarem incapacidades, não configuram objeto desta Política na sua prevenção primária, considerando que estão sendo contempladas em políticas específicas. No entanto, as doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial, a insuficiência coronária, as doenças do aparelho respiratório (como a enfisema), as doenças metabólicas (com as diabetes mellitus e as nefropatias), as doenças hematológicas (a anemia falciforme, as hemoglobinopatias e as hemofilias), bem como o reumatismo e a hanseníase constituem campo de intervenção desta Política a partir de desvantagens e incapacidades delas decorrentes.


As pessoas portadoras de ostomias representam um segmento que pode ser classificado como portadora de deficiência, na medida em que houve uma doença prévia que deixou uma deficiência do sistema excretor, que produz limitações em várias esferas da vida, tanto social, quanto pessoal. Essas pessoas estão cadastradas pelo SUS e formam uma população de sete mil pessoas. As deficiências sensoriais e as múltiplas, excluída a paralisia cerebral, predominam após os 50 anos de idade, como conseqüência do processo de envelhecimento e do próprio aumento da vida média da população, refletindo o perfil de transição demográfica no País.


O Ministério da Saúde e a OMS apoiaram a realização de Estudos de Prevalência de Deficiências, Incapacidades e Desvantagem, realizados em 11 cidades de diferentes regiões do País, entre os anos de 1992 e 1999. Utilizando a metodologia de entrevistas domiciliares proposta pela Opas/OMS, esses estudos indicaram percentuais de pessoas portadoras de deficiência que variam de 2,81%, em Brasília; a 4,00%, em Taguatinga/DF; 4,30%, em Canoas/RS; 4,80, em Campo Grande/MS; 6,11%, em Santos/SP; 6,18%, em Silva Jardim/RJ; 6,97%, em Maceió/AL; 5,05%, em Santo André/SP; 7,50%, em Niterói/RJ; 9,60%, em Feira de Santana/BA; e 5,9%, em São José dos Campos/SP.


É importante ressaltar que, por se tratar de cidades com perfis populacionais distintos, com localização espacial e regional variadas e com características diferentes em termos socioeconômicos, as generalizações dos resultados para o Brasil, como um todo são desaconselháveis, o que não invalida a credibilidade dos resultados. Esses percentuais retratam a realidade local, sendo úteis para a composição de um quadro parcial da situação da deficiência nas regiões estudadas, que podem ajudar na compreensão do problema em localidades de perfis semelhantes.


Os resultados dos estudos de prevalência permitem afirmar que as incapacidades motoras são a maioria dos casos de deficiências encontrados nas localidades estudadas, seguidas pelas deficiências mentais. Quanto maior o número de idosos na amostra da pesquisa, maior é a prevalência de incapacidades da visão e da audição. Por outro lado, é elevado o número de casos de deficiência múltipla nos municípios de menor renda per capita, entre os estudados.


A análise da situação das pessoas portadoras de deficiência deve ser realizada no contexto de diversos níveis de desenvolvimento econômico e social e de diferentes culturas. Todavia, a responsabilidade fundamental de prevenir as condições que conduzem ao aparecimento de incapacidades e de fazer frente às suas conseqüências recai, em toda parte, sobre os governos. Isso não diminui a responsabilidade da sociedade em geral, nem dos indivíduos e nem das organizações em particular.


No Brasil, a atenção aos deficientes surgiu com o caráter de atendimento elementar, nas áreas de educação e de saúde, desenvolvido em instituições filantrópicas, evoluindo depois para o atendimento de reabilitação, sem assumir, contudo, uma abordagem integradora desse processo e preservando, na maioria dos casos, uma postura assistencialista. Segundo Maior - 1995 -, originalmente, a reabilitação no Brasil surge em "instituições filantrópicas, sem proposta de participação comunitária, sem ouvir os próprios reabilitandos e conduzidas à margem do Estado¿ (p. 16).


Por outro lado, considerando que o atendimento integral à pessoa portadora de deficiência, por parte do poder público estatal, ainda é precário, as críticas que possam ser feitas ao papel de entidades devem ser relativizadas. Além disso, devem estar sempre acompanhadas da ressalva de serem pioneiras e majoritárias na área da assistência social, educação e atenção médica a parcelas deste segmento populacional.


A situação da assistência à pessoa portadora de deficiência no Brasil ainda apresenta um perfil de fragilidade, desarticulação e descontinuidade de ações nas esferas pública e privada. No âmbito assistencial, a maioria dos programas é bastante centralizada e atende a um reduzido número de pessoas portadoras de deficiência, além de não contemplar experiências comunitárias, e de seus resultados raramente ser avaliados (Corde, 1995). Todos os leitos de reabilitação, segundo código da tabela do Sistema de Informações Hospitalares - SIH-SUS -, estão concentrados nas regiões Centro-Oeste e Sudeste - os Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro detêm 80% do total -, e pertencem quase que exclusivamente ao setor privado, conveniado e contratado.


Tomando por base os valores financeiros de dezembro de 1998, o gasto com internação de reabilitação alcançou o total de R$399.517,96. Em contrapartida, e a título de comparação, cabe registrar o montante despendido com internação de doentes crônicos e fora de possibilidade terapêutica, que foi de R$7.977.924,99, bem como o total de recursos com internação, nesse mesmo mês (R$340.247.853,63). A internação de doentes crônicos sem possibilidade terapêutica atende uma grande parcela de pessoas portadoras de deficiência sem, no entanto, obedecer às normas das portarias da então Secretaria Nacional de Assistência à Saúde - SNAS -, as quais regulamentam o atendimento hospitalar em reabilitação. Esses dados evidenciam um sub-registro de internação de pessoas portadoras de deficiência nos hospitais gerais e a não estruturação dos serviços de reabilitação em nível hospitalar.


Uma análise preliminar permite concluir que a estratégia usada ainda não foi suficiente para aumentar a cobertura, descentralizar o atendimento e incrementar a qualidade da reabilitação em regime de internação. Podem ser destacados como os mais prováveis fatores causais dessa situação: a falta de investimento na criação dos leitos e centros hospitalares; a pouca sensibilização de dirigentes em relação ao problema; e a remuneração insuficiente do leito de reabilitação. Acresce-se, ainda, o insuficiente engajamento dos hospitais universitários com esse tipo de internação especializada.


Na tabela SIA/SUS, os procedimentos de fisioterapia dominam os gastos, o que corrobora para a perpetuação do atendimento fragmentado e pouco compatível com a proposta de reabilitação integral. Em dezembro de 1998, as despesas com fisioterapia alcançaram um total de R$5.594.469,30, assim distribuídos: fisioterapia traumato-ortopédica, R$ 2.801.230,32; fisioterapia reumatológica, R$ 1.400.820,48; fisioterapia neurológica, R$ 1.166.205,80; fisioterapia respiratória, R$ 150.860,80; fisioterapia vascular periférica, R$ 53.993,60; e fisioterapia cardíaca, R$ 21.358,40. O montante de recursos é relativamente elevado e a aplicação concentra-se no setor privado e nas regiões Sudeste e Nordeste. Não há nenhum indicador de resultado ou de impacto dos atendimentos.


Tomando-se como exemplo o código de fisioterapia neurológica, em que foram executados 494.155 procedimentos, é possível inferir que parcela significativa dos pacientes atendidos poderia ser melhor enquadrada e assistida valendo-se do enfoque núcleo ou centro de reabilitação, com a abordagem multiprofissional. Todavia, desde a criação desse código, o valor unitário vem sofrendo corrosão e a falta de atrativo financeiro, aliada à ausência de normas de atendimentos de fisioterapia, impede a implantação e a qualidade inicialmente pretendida.


Por outro lado, um aspecto a ser considerado na assistência é a concessão e treinamento de equipamentos individuais - órteses e próteses -, ajuda técnica e bolsas coletoras. Trata-se de uma conquista importante da pessoa portadora de deficiência, resultante das Portarias N.ºs 116/1993 e 146/1993, por intermédio do Programa de Atenção à Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência do Ministério da Saúde, que teve, inicialmente, seus recursos fixados no valor de 2,5% da Unidade de Cobertura Ambulatorial (UCA). Embora o incremento tenha sido incorporado ao teto de custeio ambulatorial dos estados, a concessão de equipamento reduziu-se ou foi interrompida em muitas unidades federadas, permanecendo apenas naquelas que já tinham compromisso institucional e com maior poder de pressão de profissionais e usuários.


O referido Programa de Atenção à Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência, instituído pela Portaria 827/1991, no âmbito do Ministério da Saúde, tem como objetivo promover a redução da incidência de deficiência no País e garantir a atenção integral a esta população na rede de serviços do SUS. Em decorrência desse Programa, o Ministério da Saúde editou um conjunto de portarias que estabelecem normas e incluem os procedimentos de reabilitação em nível ambulatorial e hospitalar no Sistema, regulamentando, inclusive, a concessão de órteses e próteses.


Nesse conjunto, estão: a Portaria N.º 204/91 que insere no Sistema de Informações Hospitalares - SIH/SUS - o tratamento em reabilitação e seus procedimentos; a Portaria N.º 303/92 que inclui no SIA/SUS procedimentos de reabilitação; a N.º Portaria 304/92, que fixa normas de procedimentos de reabilitação; a Portaria N.º 305/92, que inclui internação em reabilitação no SIH/ SUS; a Portaria N.º 306/92, que apresenta normas dos procedimentos de reabilitação; a Portaria N.º 225/92, que dispõe sobre o funcionamento dos serviços de saúde para o portador de deficiência no SUS; a Portaria N.º 116/93, que inclui a concessão de órteses e próteses na tabela de procedimentos ambulatoriais do SUS; e a Portaria N.º 146/93, que regulamenta a concessão de órteses e próteses visando a reabilitação e a inserção social.


Apesar de todas as medidas até então levadas a efeito, ainda persistem fatores que dificultam o alcance de melhores resultados na atenção à saúde da pessoa portadora de deficiência e o efetivo aproveitamento dos recursos financeiros, técnicos, materiais e humanos, entre os quais destacam-se: a desinformação da sociedade em geral, a precária distribuição dos recursos financeiros, a visão limitada dos serviços sobre como e em que poderiam contribuir para a independência e a qualidade de vida destas pessoas.


Soma-se a isso o desafio de despertar a consciência da população em relação aos benefícios resultantes para os indivíduos e a sociedade da inclusão das pessoas portadoras de deficiência em todas as esferas da vida social, econômica e política. As organizações não-governamentais podem, de diversas maneiras, apoiar as ações governamentais voltadas a esse segmento populacional, sobretudo apontando necessidades, sugerindo soluções ou oferecendo serviços complementares às pessoas portadoras de deficiência.


Nesse sentido, a presente Política Nacional, para o alcance do seu propósito, apresentado a seguir, confere prioridade à mobilização da população para com a saúde das pessoas portadoras de deficiência, a partir do que viabilizará a tomada das medidas necessárias ao enfrentamento dos problemas anteriormente abordados e no provimento da atenção adequada a este segmento populacional.


2. PROPÓSITO


A presente Política Nacional do setor saúde, dentro do contexto das políticas governamentais e à luz dos direitos universais do indivíduo, tem como propósito reabilitar a pessoa portadora de deficiência na sua capacidade funcional e desempenho humano - de modo a contribuir para a sua inclusão plena em todas as esferas da vida social - e proteger a saúde deste segmento populacional, bem como prevenir agravos que determinem o aparecimento de deficiências.


A consecução desse propósito será pautada no processo de promoção da saúde, considerando, sobretudo, a possibilidade que enseja para a efetiva articulação entre os diversos setores do governo e a efetiva participação da sociedade. Além disso, o alcance do propósito desta Política requer a criação de ambientes favoráveis à saúde das pessoas portadoras de deficiência e a adoção de hábitos e estilos saudáveis, tanto por parte destas pessoas, quanto daquelas com as quais convivem, os quais constituem condições indispensáveis para a qualidade de vida buscada por esse processo.


3. DIRETRIZES


Para o alcance do propósito explicitado no capítulo precedente, são estabelecidas as seguintes diretrizes, as quais orientarão a definição ou a readequação dos planos, programas, projetos e atividades voltados à operacionalização da presente Política Nacional:


· promoção da qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência;


· assistência integral à saúde da pessoa portadora de deficiência;


· prevenção de deficiências;


· ampliação e fortalecimento dos mecanismos de informação;


· organização e funcionamento dos serviços de atenção à pessoa portadora de deficiência; e


- capacitação de recursos humanos.


3.1. Promoção da qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência


A implementação dessa diretriz compreenderá a mobilização da sociedade, nesta incluídos setores do governo, organismos representativos de diferentes segmentos sociais e organizações não-governamentais - entre as quais as instituições que atuam na promoção da vida independente -, visando assegurar a igualdade de oportunidades às pessoas portadoras de deficiência.


Essa garantia deverá resultar no provimento de condições e situações capazes de conferir qualidade de vida a esse segmento populacional. Para tanto, além da prevenção de riscos geradores de doenças e morte, constituirá foco dessa diretriz a implementação de ações capazes de evitar situações e obstáculos à vida, com qualidade, das pessoas portadoras de deficiência. Entre os elementos essenciais nesse sentido estão a criação de ambientes favoráveis, o acesso à informação e aos bens e serviços sociais, bem como a promoção de habilidades individuais que favoreçam o desenvolvimento das potencialidades destas pessoas.


No tocante a ambientes favoráveis à saúde desse segmento, especial atenção será concedida às facilidades para a locomoção e adaptação dos diferentes espaços, tanto os públicos - como vias e edifícios -, quanto os domiciliares, eliminando-se, assim, barreiras urbanísticas e arquitetônicas que dificultam a efetiva integração e inclusão. No conjunto dessas facilidades, está a construção de rampas e de corrimãos, bem como a adoção de múltiplas formas de comunicação. De outra parte, deverá ser promovido o amplo acesso das pessoas portadoras de deficiência às informações acerca dos seus direitos e das possibilidades para o desenvolvimento de suas potencialidades, seja na vida cotidiana e social, seja no trabalho, no esporte e no lazer. Ao lado disso, deverão ser desenvolvidas campanhas de comunicação social e processos educativos continuados dirigidos a segmentos específicos e à população em geral visando a superação de preconceitos e posturas que impedem ou constituam obstáculos à inclusão social das pessoas portadoras de deficiência.


Além de normas específicas de saúde que viabilizem o acesso e a qualidade das ações e serviços, o setor promoverá o estabelecimento ou o cumprimento daquelas afetas a outros setores voltadas à qualidade de vida desse segmento, bem como a plena observância do arcabouço legal específico, como é o caso do Decreto N.º 3298/99.


No âmbito do SUS em particular, buscar-se-á assegurar a representação das pessoas portadoras de deficiência nos Conselhos de Saúde, nas três esferas de gestão do Sistema, objetivando, em especial, a sua participação ativa na proposição de medidas, no acompanhamento e na avaliação das ações levadas a efeito.


Paralelamente, o setor saúde adotará medidas destinadas a garantir a qualidade e o suprimento de ajudas técnicas compreendidas na tecnologia assistiva, de modo a estimular a independência e a dignidade na inclusão social desse segmento.


3.2. Assistência integral à saúde da pessoa portadora de deficiência


A assistência a esse segmento pautar-se-á no pressuposto de que a pessoa portadora de deficiência, além das necessidades de atenção à saúde específicas da sua própria condição, é um cidadão que pode ser acometido de doenças e agravos comuns aos demais, necessitando, portanto, de outros tipos de serviços além daqueles estritamente ligados a sua deficiência.


Nesse sentido, a assistência à saúde do portador de deficiência não poderá ocorrer somente nas instituições específicas de reabilitação, devendo ser assegurado a ele o atendimento na rede de serviços, nos diversos níveis de complexidade e especialidades médicas.


Por outro lado, promover-se-á a ampliação da cobertura assistencial em reabilitação, de modo que o acesso seja propiciado a toda a população portadora de deficiência o qual, atualmente, estima-se alcance cerca de 2% deste segmento. Um das estratégias para tanto será a inclusão da assistência em reabilitação em unidades cujas ações são de diferentes níveis de complexidade.


Assim, a assistência à saúde da pessoa portadora de deficiência, incluindo-se a assistência em reabilitação, deverá ser prestada observando-se os princípios de descentralização, regionalização e hierarquização dos serviços, compreendendo desde as unidades básicas de saúde, os centros de atendimento em reabilitação - públicos ou privados - e organizações não-governamentais, até os Centros de Referência em Reabilitação, responsáveis pelas ações de maior nível de complexidade. Além disso, essa assistência envolverá a geração de conhecimentos, tecnologias e treinamento profissional em reabilitação em nível de pós-graduação estrito e lato senso. Para o atendimento desses requisitos, os Centros de Referência em Reabilitação deverão estar prioritariamente vinculados, direta ou indiretamente, a hospitais universitários.


As ações de assistência à saúde destinadas a esse segmento estarão dessa forma inseridas em um sistema amplo que abrangerá a implementação de programas de reabilitação envolvendo a família e a comunidade, bem como a modernização de centros de referência com atendimento e procedimentos de alta complexidade, em caráter ambulatorial.
Dessa forma, buscar-se-á continuamente aumentar a capacidade resolutiva dos serviços prestados, valendo-se, para tanto, de medidas sistemáticas dirigidas ao aprimoramento da assistência e de permanente avaliação. Nesse sentido, adotar-se-á a premissa de que a reabilitação constitui um processo de mão dupla, em que o indivíduo portador de deficiência, sua família e a comunidade deverão ser trabalhados simultaneamente. Assim, a programação do tratamento de reabilitação considerará o indivíduo e a sua família como centro e agentes prioritários do processo.


As ações de saúde para a pessoa portadora de deficiência, assim, terão como eixos fundamentais o diagnóstico e o encaminhamento corretos dos procedimentos referentes às deficiências, imprescindíveis para prevenir e mesmo inibir ou minimizar as limitações e desvantagens delas decorrentes.


O diagnóstico da deficiência incluirá a doença e suas causas, bem como o grau de extensão da lesão. A mensuração da incapacidade e do comprometimento físico-funcional, real ou potencial, também deverão ser diagnosticados com precisão. A avaliação da situação e dinâmica familiar envolverá também as condições emocionais e a situação socioeconômica, cultural e educacional do indivíduo, bem como as suas expectativas frente ao processo de reabilitação, educação e profissionalização. Esse diagnóstico global deverá ser realizado em conjunto com o portador de deficiência e servirá de base para a definição de seu programa de reabilitação.


O diagnóstico presuntivo da deficiência precocemente formulado por profissionais que atuam principalmente nos serviços de saúde de menor complexidade, será fundamental na orientação da família para a busca de atenção necessária, no local adequado.


Todas as medidas assistenciais voltadas à saúde da pessoa portadora de deficiência, incluindo a reabilitação, deverão levar em conta, sobretudo, as necessidades, potencialidades e recursos da comunidade, de modo a assegurar-se a continuidade e as possibilidades de auto-sustentação, visando, em especial, a manutenção da qualidade de vida deste segmento populacional e a sua inclusão ativa na comunidade. Tal objetivo, no âmbito do setor saúde, será alcançado mediante, sobretudo, a reabilitação da capacidade funcional e do desempenho humano da pessoa portadora de deficiência.


A atuação dos agentes comunitários de saúde e das equipes de saúde da família terá um papel fundamental na disseminação das práticas e estratégias de reabilitação baseada na comunidade. Nesse particular, ressalte-se que a inserção da assistência à saúde da pessoa portadora de deficiência nas ações das equipes de saúde e dos agentes comunitários constituirá estratégia fundamental para implementação dos procedimentos de prevenção e reabilitação nos diferentes níveis de atendimento.


No processo de reabilitação, a busca da eficiência será uma preocupação permanente, desde a adoção de estratégias e ações que utilizem recursos da própria comunidade, até a intermediação de centros de excelência para procedimentos de alta complexidade. As ações de reabilitação deverão ter uma abordagem multiprofissional e interdisciplinar, de modo a garantir tanto a sua qualidade, quanto o princípio da integralidade.


Essas ações terão, assim, um enfoque funcional e integral, o que significa respeitar as especificidades de cada caso e as áreas das deficiências. Nesse sentido, além de contar com equipe multiprofissional e interdisciplinar, as instituições de reabilitação deverão dispor de implementos tecnológicos para avaliação, diagnóstico e tratamento em reabilitação, adequados ao nível de complexidade a que se destinam.


Serão considerados parte da atenção integral à saúde das pessoas portadoras de deficiência, os métodos e as técnicas específicas para garantir ações voltadas para a saúde sexual e reprodutiva, incluindo medicamentos, recursos tecnológicos e intervenções especializadas.


A atenção integral à saúde das pessoas portadoras de deficiência inclui a saúde bucal e a assistência odontológica, acompanhadas de procedimentos anestésicos e outros, em casos específicos. Este atendimento deverá ser em regime ambulatorial especial ou em regime de internação, quando a natureza da seqüela assim o exigir.


Serão consideradas parte integrante do processo de reabilitação as concessões de órtese e prótese, dado que tais equipamentos complementam o atendimento, aumentando as possibilidades de independência e inclusão da pessoa com deficiência. A concessão desses equipamentos estará estreitamente vinculada ao atendimento de reabilitação, devendo a prescrição obedecer a criteriosa avaliação funcional, constituindo-se, dessa forma, um ato médico. Além disso, buscar-se-á prover o acesso dessas pessoas aos medicamentos que auxiliam na limitação da incapacidade, na reeducação funcional, no controle das lesões que geram incapacidades e que favorecem a estabilidade das condições clínicas e funcionais.


A assistência domiciliar em reabilitação configurará medida essencial no atendimento desse segmento populacional, compreendendo desde os serviços de apoio à vida cotidiana até o oferecimento de suporte clínico especializado em situação de internamento no domicílio. Nessa assistência deverão ser previstos os recursos necessários à complementação diagnóstica e as intervenções de caráter preventivo como, por exemplo, fornecimento de oxigênio.


3.3. Prevenção de deficiências


A implementação de estratégias de prevenção será fundamental para a redução da incidência de deficiências e das incapacidades delas decorrentes, tendo em vista que cerca de 70% dos casos são evitáveis ou atenuáveis com a adoção de medidas apropriadas e oportunas (Corde, 1992). O conhecimento da prevalência de doenças e de deficiências potencialmente incapacitantes configurará subsídio essencial para o desenvolvimento das ações de prevenção e a adoção de medidas destinadas a reduzir ou eliminar as causas de deficiências.


As diferentes realidades regionais brasileiras, que compreendem, entre outros, aspectos específicos de ambientes e processos de produção, de emprego e de renda, além de questões culturais que determinam a prevalência de doenças potencialmente incapacitantes deverão ser reconhecidas e consideradas nas estratégias de prevenção.


As medidas preventivas envolverão ações de natureza informativa e educativa dirigidas à população, relacionadas ao atendimento pré-natal adequado e à detecção precoce de deficiências, bem como de conscientização e formação de recursos humanos qualificados para a prestação de uma atenção eficiente neste contexto. Nesse sentido, deverão ser promovidos processos educativos e campanhas de comunicação social que esclareçam e estimulem a população em geral e os segmentos de risco a adotarem estilos de vida saudáveis e, conseqüentemente, a abandonar hábitos nocivos, como o sedentarismo, o tabagismo e o uso de drogas.


Os programas de vacinação que, sabidamente, contribuem para a prevenção de deficiências, deverão incluir ações informativas à população em geral enfocando a inter-relação da imunização e a prevenção de deficiências, utilizando-se de linguagem acessível e de recursos variados e abrangentes. Nesse particular, ênfase especial será dada às atividades de vacinação contra poliomielite, o sarampo e a rubéola. A investigação da citomegalovirose deverá também ser incentivada e possibilitada nos serviços de acompanhamento de gestante. Ao lado disso, serão implementadas medidas que contemplem a segurança e a saúde nos ambientes de trabalho, destinadas a prevenir os acidentes e as doenças profissionais, tanto no setor urbano quanto no rural.


Promover-se-á, por outro lado, o acesso da população aos exames mais específicos para detecção de doenças genéticas que determinam deficiência, com destaque para o exame de cariótipo e pesquisa para outros erros inatos do metabolismo em geral, tais como: fenilcetonúria, hemoglobinopatias, hipertiroidismo congênito, entre outras.


Deverão ser também promovidos serviços de genética clinica para que se proceda a um adequado aconselhamento genético às famílias. Procedimentos de acompanhamento do desenvolvimento infantil nos seus aspectos motor, cognitivo e emocional deverão ser valorizados nos programas de saúde da criança como uma importante estratégia de prevenção de deficiências nesta população.


A articulação e a integração na implementação da Política de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências serão, igualmente, iniciativas essenciais, principalmente mediante o estabelecimento de parcerias entre os vários setores e órgãos envolvidos, em todos os níveis de governo, com o objetivo de diminuir ao máximo o número de vítimas e, conseqüentemente, de seqüelas que determinam algum tipo de deficiência.


3.4. Ampliação e fortalecimento dos mecanismos de informação


Adequando-se às normas que disciplinam a criação de fontes de dados e ajustando-se às condições propostas nos fundamentos da Rede Interagencial de Informações para a Saúde - Ripsa -, deverão ser criados mecanismos específicos para produção de informação a respeito de deficiências e incapacidades no âmbito do SUS.


O monitoramento permanente da ocorrência de deficiências e incapacidades, assim como as análises de prevalência e tendências, constituirá prioridade do SUS nas três esferas de governo. Tais iniciativas visarão o provimento oportuno de informações para a tomada de decisões quanto à adoção das medidas preventivas e à organização dos serviços especializados de assistência reabilitadora, além de subsídios para a identificação de linhas de pesquisa e a organização de programas de capacitação de recursos humanos.


Buscar-se-á, por iniciativa dos gestores do SUS, fomentar a realização de estudos epidemiológicos e clínicos, com periodicidade e abrangência adequadas, de modo a produzir informações sobre a ocorrência de deficiências e incapacidades. Para a efetivação desses estudos, será recomendável o uso da metodologia de inquérito domiciliar da Opas, com a devida adaptação à realidade brasileira, tanto nos aspectos relativos a sua aplicação, quanto nos relacionados à interpretação de seus resultados.


No que se refere aos censos demográficos, deverá ser buscado, por intermédio dos órgãos competentes, o estabelecimento de articulação com o IBGE, visando o ajuste dos quesitos específicos das planilhas censitárias, favorecendo, assim, a adequada e real apuração dos casos de deficiências e incapacidades existentes na população, bem como o detalhamento necessário à tomada de decisões dos gestores do SUS. Da mesma forma, promover-se-á a compatibilização de quesitos que permitam a extração de dados e informações específicos das Pesquisas Nacionais por Amostragem Domiciliar.


Na busca de informações de interesse gerencial, ênfase será dada à análise de dados dos sistemas de informação da produção e pagamento de serviços ambulatoriais, hospitalares, de diagnóstico complementar, bem como o fornecimento de órteses e próteses no âmbito do SUS, de que são o exemplo o SIA/SUS e o SIH/SUS. Desses sistemas serão extraídos dados que permitam análises qualitativas e quantitativas a respeito do diagnóstico da deficiência e do tratamento oferecido, facilitando a identificação, a localização das pessoas portadoras de deficiências, caracterizando o perfil dessa clientela, a sua distribuição, bem como o impacto dos custos, no âmbito dos recursos públicos, da atenção prestada a essa população, observando, também, a conjuntura e as diversidades regionais.


No tocante à infra-estrutura dos serviços e aos profissionais de saúde, serão promovidos, anualmente, levantamentos e cadastramentos de unidades e especialistas envolvidos na assistência às pessoas portadoras de deficiências. Tais informações serão utilizadas para a análise da oferta de leitos, dos serviços ambulatoriais e de diagnóstico complementar, de modo a identificar lacunas e superposições que estejam dificultando o acesso universal e a oferta integral preconizados para o SUS. Esses levantamentos propiciarão a realização de análises sob os mais variados prismas da questão como, por exemplo, o conhecimento da distribuição geográfica dos serviços especializados, a cobertura viabilizada por estes serviços, a quantificação e a qualificação dos profissionais de saúde atuantes na área das deficiências nos serviços em âmbito federal, estadual e municipal.


O cruzamento das informações tornadas disponíveis pelas diversas fontes de dados será essencial para o adequado equacionamento das questões relativas à saúde da pessoa portadora de deficiência. Continuamente, estudos analíticos serão promovidos mediante a superposição crítica dos resultados dos censos periódicos, das pesquisas censitárias domiciliares anuais, dos estudos epidemiológicos e clínicos, dos cadastramentos e dos levantamentos de infra-estrutura.


3.5. Organização e funcionamento dos serviços de atenção à pessoa portadora de deficiência


A atenção à saúde das pessoas portadoras de deficiência deverá reafirmar a importância do desenvolvimento de ações de forma descentralizada e participativa, conduzido, em especial, segundo a diretriz do SUS, relativas ao comando único em cada esfera de governo. Além disso, levará em conta que a rede de serviços de atenção à saúde desse segmento terá sempre interfaces com outras políticas públicas.


Nesse sentido, a atenção à saúde das pessoas portadoras de deficiência comportará a organização das ações e serviços em, pelo menos, três níveis de complexidade, interdependentes e complementares: atenção básica; atenção ambulatorial especializada; e atenção ambulatorial e hospitalar especializadas.


No nível de atenção básica, os serviços deverão estar qualificados a desenvolver:


- ações de prevenção primária e secundária - como, por exemplo, controle da gestante de alto-risco, atenção à desnutrição -, detecção precoce de fatores de riscos - como controle da hipertensão arterial e combate ao tabagismo -, bem como o atendimento às intercorrências gerais de saúde da população portadora de deficiência;


- ações básicas de reabilitação com vistas a favorecer a inclusão social, de que são exemplos orientações para a mobilidade de portador de deficiência visual, prevenção de deformidades mediante posturas adequadas, estimulação da fala para portadores de distúrbios de comunicação.


Nesse nível, a intervenção de caráter individual, familiar, grupal e comunitária deverá organizar-se de forma complementar ao nível secundário especializado. Serão continuamente fomentados programas de reabilitação em parceria com a comunidade, nos quais os serviços respectivos e as lideranças comunitárias trabalham juntos com o objetivo de resolver os problemas funcionais e a inclusão social dos portadores de deficiência. Tais medidas, definidas a partir das necessidades dos usuários, deverão ser devidamente articuladas, planejadas e implementadas de forma intersetorial e descentralizada. As ações, por sua vez, serão desenvolvidas por familiares ou agente comunitário capacitado e supervisionado, com avaliação constante e sistematizada.


Já no nível de atenção secundária, os serviços deverão estar qualificados para atender as necessidades específicas das pessoas portadoras de deficiência advindas da incapacidade propriamente dita. Nesse nível, por conseguinte, será prestado o tratamento em reabilitação para os casos referendados, mediante atuação de profissional especializado para tal e utilização de tecnologia apropriada (tais como fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, avaliação e acompanhamento do uso de órteses e próteses, entre outros).


Nesse nível, a organização das ações comporá um planejamento de abrangência local e regional, definida em bases epidemiológicas, e terá caráter complementar à atenção básica e ao atendimento terciário, tendo em conta um sistema de referência e contra-referência, objetivando o alcance da maior cobertura e resolubilidade possíveis dos casos detectados. As ações de nível secundário deverão ser executadas por equipe multiprofissional, de caráter interdisciplinar, de acordo com a disponibilidade local de recursos humanos especializados. Será fundamental, nesse nível, o fornecimento de órteses, próteses, equipamentos auxiliares, bolsas de ostomia e demais itens de tecnologia assistiva necessária.


O nível terciário - ambulatorial e hospitalar - deverá estar qualificado para prestar atendimento aos casos de reabilitação cujo momento da instalação da incapacidade, o seu tipo e grau justifiquem uma intervenção mais freqüente e intensa, requerendo, portanto, tecnologia de alta complexidade e recursos humanos mais especializados. Será importante que os serviços nesse nível tenham caráter docente e assistencial, vinculado aos centros universitários ou formadores de recursos humanos. Nesse nível, ainda, promover-se-á a formulação, em conjunto com os demais níveis, de instrumentos de avaliação da eficiência e eficácia do processo reabilitativo, bem como dos de resultados e de impactos alcançados na região.


Esses serviços estarão estruturados por especificidade da deficiência e contarão igualmente com equipe multiprofissional e interdisciplinar, que considere a globalidade das necessidades dos usuários. Assim, deverão além de fornecer o conjunto das ajudas técnicas - tecnologia assistiva - característico do nível secundário, desenvolver atividades nos campos da pesquisa e da capacitação de recursos humanos, bem como dispor na sua estrutura de serviços de apoio, como aqueles inerentes, por exemplo, às áreas de neurologia, foniatria, ortopedia e traumatologia.


A organização e o funcionamento dos serviços de atenção à pessoa portadora de deficiência compreenderão também a assistência domiciliar. A rede de atenção integral à pessoa deficiente deverá, necessariamente, prover os serviços necessários de forma a mais próxima possível, tanto do ponto de vista geográfico quanto social e cultural da comunidade, integrando-se efetivamente no contexto da municipalização da saúde. Na ausência de condições para tal, deverão ser feitos os encaminhamentos necessários, bem como o acompanhamento dos resultados alcançados.


Promover-se-á a disponibilidade de serviços de média complexidade, no nível regional, os quais poderão ser implantados por municípios de maior porte, por meio de consórcios intermunicipais ou, onde não for possível, por intermédio do Estado. A rede de serviços deverá garantir a detecção de todos os tipos e graus de deficiência, incluindo a atenção a pacientes com severo nível de dependência, bem como o conjunto de suas necessidades no âmbito da saúde. Unidades assistenciais filantrópicas poderão integrar, de forma complementar, a rede de serviços.


A porta de entrada do usuário deverá ser a unidade básica de saúde ou os serviços de emergência ou pronto atendimento, onde será assistido, receberá orientação e ou encaminhamento para a unidade mais adequada ao seu caso. Essa dinâmica possibilitará uma distribuição racional da clientela, evitando a sobrecarga de qualquer um dos serviços. O fato de ser assistido por um serviço de menor complexidade não implicará o não atendimento nos demais integrantes dos outros níveis.


A unidade básica constituirá, portanto, o local por excelência do atendimento à pessoa portadora de deficiência, dada a sua proximidade geográfica e sociocultural com a comunidade circundante e, para isso, será necessário que esteja apta a oferecer atendimento resolutivo para a maioria dos problemas e necessidades.


Será fundamental a articulação entre os gestores municipais visando garantir o cumprimento da programação pactuada e integrada das ações voltadas às pessoas portadoras de deficiência. Nesse sentido, será igualmente estratégica a instalação de rede regionalizada, descentralizada e hierarquizada de serviços de reabilitação, que contemple ações de prevenção secundária, diagnóstico etiológico, sindrômico e funcional; orientação prognóstica; ações básicas e complexas de reabilitação, além daquelas voltadas à inclusão social; e promova a inter-relação dos serviços existentes. As unidades de reabilitação funcionarão na conformidade das orientações estabelecidas nas Portarias SNAS N.ºs 303, 304, 305 e 306, editadas em 1993.


Os estados e municípios definirão mecanismos de acompanhamento, controle, supervisão e avaliação de serviços de reabilitação, visando a garantia da qualidade do atendimento e uma reabilitação integradora e global da pessoa portadora de deficiência. Um aspecto essencial na organização e funcionamento dos serviços será o estabelecimento de parcerias com os diversos níveis de governo, bem assim com organizações não-governamentais que têm larga experiência no atendimento a esse segmento populacional.


O serviço de saúde local deverá atuar de forma articulada com a área de assistência social visando, em especial, facilitar o acesso ao tratamento da pessoa portadora de deficiência.


3.6 Capacitação de recursos humanos


A disponibilidade de recursos humanos capacitados para o desenvolvimento das ações decorrentes desta Política será enfocada como prioritária. Nesse sentido, a formação de recursos humanos em reabilitação deverá superar a escassez de profissionais com domínio do processo reabilitador e que atuem segundo a interdisciplinaridade aqui proposta.


Visando garantir o direito ao atendimento de saúde estabelecido nesta Política e o acesso à reabilitação a quem dela necessitar, buscar-se-á formar equipes interdisciplinares, compostas por profissionais de níveis técnico e universitário, as quais serão submetidas continuamente a cursos de qualificação e atualização.


Os programas de formação e treinamento serão promovidos junto aos diferentes órgãos envolvidos com a questão, tanto dos níveis federal, quanto estadual e municipal, os quais buscarão o engajamento das instituições públicas não-estatais neste trabalho. Ao lado disso, promover-se-á o desenvolvimento de ações conjuntas com o Ministério da Educação e as instituições de ensino superior, tendo em vista a necessidade de que sejam incorporadas disciplinas e conteúdos de reabilitação e atenção à saúde da pessoas portadoras de deficiência nos currículos de graduação da área de saúde.


As instituições de ensino superior deverão ser estimuladas a incorporar conteúdos de reabilitação na parte diversificada dos currículos dos cursos de graduação, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com o objetivo de fomentar projetos de pesquisa e extensão nessa área do saber.


Deverá ser estimulada também, junto às agências de fomento ao ensino de pós-graduação e pesquisa - tais como o CNPq, a Capes, a Fiocruz e as fundações estaduais -, a ampliação do número de vagas e de bolsas de estudo e de pesquisa, voltadas para a formação de profissionais e pesquisadores de alto nível na área de reabilitação. Buscar-se-á da mesma forma incentivar os centros de referência em medicina de reabilitação para o desenvolvimento, entre outras atividades de educação continuada, de cursos de capacitação para o atendimento às pessoas portadoras de deficiência, destinados aos profissionais do SUS e da rede suplementar de assistência.


Os agentes comunitários de saúde e os profissionais que atuam nas equipes de saúde da família deverão receber treinamento que os habilite para o desenvolvimento de ações de prevenção, detecção precoce, intervenção específica e encaminhamento adequado das pessoas portadoras de deficiência. A capacitação de agentes de saúde para a atenção ao portador de deficiência, nos aspectos referentes à assistência e à reabilitação, deverá ser promovida no contexto das ações de saúde da família e de saúde comunitária, sempre na perspectiva da promoção de uma vida saudável e da manutenção dos ganhos funcionais.


Além disso, serão promovidos treinamentos para a capacitação profissional do atendente pessoal, com enfoque na valorização, na autonomia e na individualidade do portador de deficiência, respeitando suas necessidades, como elemento de apoio para o estímulo à vida independente. Deverão ser criados ainda, em articulação com o Ministério da Educação, cursos com o objetivo de formar profissionais especializados na produção de órteses e próteses, em níveis médio e superior.


4. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS


A atenção à pessoa portadora de deficiência envolve esforços de múltiplas instituições públicas e privadas, bem como de organizações civis, cujo objetivo final é a inclusão da pessoa portadora de deficiência a sua comunidade, habilitando-a ao trabalho e ao exercício da vida social, segundo as suas possibilidades.


Nesse sentido, caberá aos gestores do SUS, de acordo com as suas respectivas competências e de forma articulada, criar as condições e atuar de modo a viabilizar o alcance do propósito desta Política, qual seja: reabilitar a pessoa portadora de deficiência na sua capacidade funcional e desempenho humano - de modo a contribuir para a sua inclusão plena em todas as esferas da vida social - e proteger a saúde deste segmento populacional, bem como prevenir agravos que determinem o aparecimento de deficiências. Essa forma de atuação significará compartilhar responsabilidades tanto no âmbito interno do setor saúde, quanto no contexto de outros setores.


Assim, nas suas respectivas áreas de abrangência, os gestores buscarão estabelecer processos permanentes de articulação e integração institucional, tendo em vista a consolidação de compromissos inter-setoriais, os quais deverão configurar parcerias efetivas. Promoverão, também, a participação de diferentes segmentos da sociedade que possam contribuir para a implementação das diretrizes desta Política.


4.1. Articulação Intersetorial


No âmbito federal, o processo de articulação deverá envolver os setores a seguir identificados, com os quais procurar-se-á estabelecer parcerias que viabilizem o alcance dos objetivos preconizados.


A) Ministério da Educação


A parceria com esse Ministério buscará, sobretudo:


a. a difusão, junto às instituições de ensino e da comunidade escolar, de informações relacionadas às deficiências, à prevenção e à limitação das incapacidades de modo a contribuir para a qualidade de vida desse segmento populacional;


b. o estímulo à criação de centros de referência em reabilitação nos hospitais universitários, com atuação integrada com o SUS, voltado ao atendimento da pessoa portadora de deficiência, bem como ao treinamento contínuo de equipes interdisciplinares de reabilitação;


c. a garantia de retaguarda clínica às pessoas portadoras de deficiência inscritas na rede de ensino básico, em estreita parceria com as respectivas secretarias estaduais e municipais de educação e saúde;


d. a reavaliação e adequação de currículos, metodologias e material didático de formação de profissionais na área de saúde, visando o atendimento das diretrizes fixadas nesta política;


e. a colaboração às secretarias de educação dos estados e municípios no treinamento e capacitação dos docentes para o trabalho com a pessoa portadora de deficiências, tendo em vista a sua inclusão no ensino regular;


f. a inclusão nos currículos dos cursos de graduação da área de saúde de conteúdos relacionados à reabilitação.


B) Ministério da Previdência e Assistência Social


A parceria com esse Ministério visará em especial:


a. a realização de pesquisas epidemiológicas junto aos seus segurados relativas às doenças potencialmente incapacitantes, sobretudo quanto aos seus impactos nos indivíduos e na família, na sociedade, na previdência social e no setor saúde;


b. o encaminhamento do segurado, portador de deficiência, reabilitado pelo sistema de saúde, para programas de trabalho com ênfase na reeducação profissional, no trabalho domiciliar e nas cooperativas de prestação de serviço;


c. a difusão, junto aos seus serviços e àqueles sob sua supervisão, de informações relativas à proteção da saúde do portador de deficiência, à prevenção secundária e à limitação ou recuperação de incapacidades;


d. a promoção de treinamento de grupos de cuidadores para a identificação de deficiências e a promoção de cuidados básicos ao portador de deficiências, tendo em vista a manutenção da qualidade de vida;


e. a inclusão na rede do SUS das unidades da rede da assistência social que já desenvolvem ações de reabilitação multidisciplinares especializadas para o atendimento de todos os tipos de deficiência;


f. a promoção da observância das normas relativas à criação e ao funcionamento de instituições de reabilitação e que assistem pessoas portadoras de deficiência nas unidades próprias e naquelas sob a sua supervisão


C) Ministério da Justiça


Com esse Ministério, buscar-se-á, sobretudo:


a. a observância de mecanismos, normas e legislação voltados à promoção e à defesa dos direitos da pessoa portadora de deficiência no tocante às questões de saúde;


b. a promoção da aplicação dos dispositivos de segurança no trânsito, principalmente no tocante ao uso do cinto de segurança;


c. a promoção, junto aos estados e municípios, de processos educativos relacionados ao trânsito, voltados à redução do número de vítimas e a conseqüente diminuição de seqüelas que determinam algum tipo de deficiência;


d. o fornecimento de subsídios ao Ministério Público no tocante à criminalização da discriminação e do preconceito referentes à recusa, retardo ou limitação dos serviços médicos, hospitalares e ambulatoriais à pessoa portadora de deficiência;


e. o provimento ao cidadão portador de deficiência, em articulação com a Coordenadoria para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - Corde -, das informações sobre os direitos conquistados na área da saúde.


D) Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano


Com essa Secretaria, a parceria objetivará, em especial:


a. a promoção de planos de habitação e moradia que permitam o acesso e a locomoção das pessoas portadoras de deficiência e que eliminem, portanto, barreiras arquitetônicas e ambientais que dificultam ou impedem a independência funcional destas pessoas;


b. a instalação de equipamentos comunitários públicos adequados à utilização da população portadora de deficiência;


c. a promoção de ações na área de transportes urbanos que permitam e facilitem o deslocamento da pessoa portadora de deficiência, sobretudo aquela que apresenta dificuldades de locomoção, na conformidade das normas existentes relativas à acessibilidade.


E) Ministério do Trabalho e Emprego


Com esse Ministério, a parceria a ser estabelecida visará, principalmente:


a. a melhoria das condições de emprego, compreendendo a eliminação das discriminações no mercado de trabalho e a criação de condições que permitam a inserção da pessoa portadora de deficiências na vida socioeconômica das comunidades;


b. a promoção de cursos e de materiais informativos voltados à eliminação do preconceito em relação ao portador de deficiência destinados a empregadores.


c. o encaminhamento das pessoas portadoras de deficiência reabilitadas pelo sistema de saúde para cursos de capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho.


F) Ministério do Esporte e Turismo


A parceria objetivará em especial:


a. a implementação e o acompanhamento de programas esportivos e de atividades físicas destinados às pessoas portadoras de deficiência, tendo como base o conceito de qualidade de vida, e a utilização destas medidas para a manutenção dos ganhos funcionais obtidos com o programa de reabilitação;


b. a promoção de turismo adaptado ao portador de deficiência, como elemento de qualidade de vida e inclusão social.


G) Ministério da Ciência e Tecnologia


Buscar-se-á, com esse Ministério, o estabelecimento de parcerias que fomentem, sobretudo, o desenvolvimento de pesquisa na área da reabilitação, contemplando: 1) estudos de prevalência de incapacidades; 2) validação de novas tecnologias para diagnóstico e tratamento da pessoa portadora de deficiência; 3) gerenciamento das informações referentes ao impacto social e funcional da reabilitação; 4) capacitação, reorganização e atualização tecnológica dos Centros de Reabilitação; e 5) avaliação da eficiência e eficácia dos modelos de atenção hospitalar, centro de reabilitação ambulatorial e assistência domiciliar.


4.2. Responsabilidades do Gestor Federal - Ministério da Saúde


A) Implementar, acompanhar e avaliar a operacionalização desta Política, bem como os planos, programas e projetos dela decorrentes.


B) Assessorar os estados na formulação e na implementação de suas respectivas políticas, consoante às diretrizes aqui fixadas.


C) Criar mecanismos que vinculem a transferência de recursos às instâncias estadual e municipal, ao desenvolvimento de um modelo adequado de atenção à saúde e de reabilitação da pessoa portadora de deficiência.


D) Promover a capacitação de recursos humanos necessários à implementação desta política.


E) Apoiar a estruturação de centros de referência em reabilitação, preferencialmente localizados em instituições de ensino superior, envolvidas na formação contínua de recursos humanos específicos para a atenção à pessoa portadora de deficiência.


F) Realizar e apoiar estudos e pesquisas de caráter epidemiológico, visando ampliar o conhecimento sobre a população portadora de deficiência e subsidiar o planejamento de ações decorrentes desta Política.


G) Promover a disseminação de informações relativas à saúde da pessoa portadora de deficiência, bem como de experiências exitosas em reabilitação.


H) Promover processo educativo voltado à eliminação do preconceito em relação ao portador de deficiência.


I) Promover o fornecimento de medicamentos, órteses e próteses necessários à recuperação e à reabilitação da pessoa portadora de deficiência.


J) Promover mecanismos que possibilitem a participação da pessoa portadora de deficiência nas diversas instancias do SUS, bem como o exercício do seu próprio papel no tocante à avaliação dos serviços prestados nas unidades de saúde.


K) Promover a criação, na rede de serviços do SUS, de unidades de cuidados diurnos em centros de reabilitação-dia, de atendimento domiciliar, bem como de outros serviços suplementares para a pessoa portadora de deficiência.


L) Promover o desenvolvimento de ações de reabilitação utilizando os recursos comunitários, na conformidade do modelo preconizado pelas estratégias de saúde da família e de agentes comunitários.


M) Promover o cumprimento das normas e padrões de atenção das pessoas portadoras de deficiência nos estabelecimentos de saúde e nas instituições que prestam atendimento a estas pessoas.


N) Promover a adoção de práticas, estilos e hábitos de vida saudáveis por parte da população em geral, mediante a mobilização de diferentes segmentos da sociedade e por intermédio de campanhas publicitárias e de processos de educação permanente, visando a prevenção de deficiências.


O) Promover a adoção de práticas, estilos e hábitos de vida saudáveis por parte da população portadora de deficiência, mediante a mobilização de diferentes segmentos da sociedade e por intermédio de campanhas publicitárias e de processos de educação permanente, visando prevenir agravos de deficiências já instaladas.


P) Prestar cooperação técnica aos estados e municípios na implementação das ações decorrentes desta Política.


Q) Organizar e manter sistema de informação e análise relacionadas à situação de saúde e das ações dirigidas à pessoa portadora de deficiência.


4.3 Responsabilidades do Gestor Estadual - Secretaria Estadual de Saúde


A) Elaborar, coordenar e executar a política estadual das pessoas portadora de deficiência, consoante a esta Política Nacional.


B) Promover a elaboração e ou adequação dos planos, programas, projetos e atividades decorrentes desta política.


C) Promover processo de articulação entre os diferentes setores no Estado, com vistas a implementação das Políticas Nacional e Estadual de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência.


D) Promover a capacitação de recursos humanos necessários à consecução das Políticas Nacional e Estadual.


E) Promover o acesso do portador de deficiência aos medicamentos, órteses e próteses e outros insumos necessários a sua recuperação e reabilitação.


F) Prestar cooperação técnica aos municípios na implementação das ações decorrentes desta Política.


G) Viabilizar a participação da pessoa portadora de deficiência nas diversas instâncias do SUS.


H) Promover a criação, na rede de serviços do SUS, de unidades de cuidados diurnos - centros-dia -, de atendimento domiciliar e de outros serviços complementares para o atendimento da pessoa portadora de deficiência.


I) Promover o desenvolvimento de ações de reabilitação, utilizando os recursos comunitários, conforme o modelo preconizado pelas estratégias de saúde da família e de agentes comunitários.


J) Promover a adoção de práticas, estilos e hábitos de vida saudáveis, por parte população em geral, mediante a mobilização de diferentes segmentos da sociedade e por intermédio de campanhas publicitárias e de processos de educação permanentes, visando prevenir deficiências.


K) Promover a adoção de práticas, estilos e hábitos de vida saudáveis por parte da população portadora de deficiência, mediante a mobilização de diferentes segmentos da sociedade e por intermédio de campanhas publicitárias e de processos de educação permanentes, visando prevenir agravos de deficiências já instaladas.


L) Organizar e manter sistemas de informação e análise relacionadas à situação de saúde e das ações dirigidas à pessoa portadora de deficiência.


M) Promover o cumprimento das normas e padrões de atenção aos portadores de deficiência nos serviços de saúde e nas instituições que cuidam destas pessoas.


N) Promover a organização de rede de atenção à saúde das pessoas portadoras de deficiência na conformidade das diretrizes aqui estabelecidas.


4.4. Responsabilidades do Gestor Municipal - Secretaria Municipal de Saúde ou organismo correspondente


A) Coordenar e executar as ações decorrentes das Políticas Nacional e Estadual de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência, definindo componentes específicos que devem ser implementados no seu âmbito respectivo.


B) Promover as medidas necessárias visando à integração da programação municipal à do Estado.


C) Promover o treinamento e a capacitação de recursos humanos necessários à operacionalização das ações e atividades específicas na área de saúde da pessoa portadora de deficiência.


D) Promover o acesso a medicamentos, órteses e próteses necessários à recuperação e reabilitação da pessoa portadora de deficiência.


E) Estimular e viabilizar a participação da pessoa portadora de deficiência nas instâncias do SUS.


F) Promover a criação, na rede de serviço do SUS, de unidades de cuidados diurnos - centros-dia -, de atendimento domiciliar e de outros serviços alternativos para a pessoa portadora de deficiência.


G) Viabilizar o desenvolvimento de ações de reabilitação, utilizando os recursos comunitários, conforme o modelo preconizado pelas estratégias de saúde da família e de agentes comunitários.


H) Organizar e coordenar a rede de atenção à saúde das pessoas portadoras de deficiência na conformidade das diretrizes aqui estabelecidas.


I) Promover a adoção de práticas, estilos e hábitos de vida saudáveis por parte da população em geral, visando a prevenção de deficiências.


J) Promover a adoção de práticas, estilos e hábitos de vida saudáveis por da população portadora de deficiência visando prevenir agravos de deficiências já instaladas.


L) Organizar e manter sistemas de informação e análise relacionados à situação de saúde e das ações dirigidas à pessoa portadora de deficiência.


M) Realizar a articulação com outros setores existentes no âmbito municipal, visando a promoção da qualidade de vida da pessoa portadora de deficiência.


N) Apoiar a formação de entidades voltadas para a promoção da vida independente, de forma integrada com outras instituições que prestam atendimento às pessoas portadoras de deficiência.


5. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO


A implementação desta Política Nacional está pautada em processo de acompanhamento e avaliação permanente que permita o seu contínuo aperfeiçoamento, a partir das necessidades que venham a ser indicadas na sua prática.


Para o desenvolvimento do processo, serão definidos indicadores e parâmetros específicos os quais, aliados aos dados e informações geradas pela avaliação dos planos, programas, projetos e atividades que operacionalizarão esta Política, possibilitarão conhecer o grau de alcance do seu propósito, bem como o impacto sobre a qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência.


Entre os indicadores que poderão ser utilizados nesse processo, figuram, por exemplo: índices de cobertura assistencial; taxa de capacitação de recursos humanos; distribuição de medicamentos, órteses e próteses; taxa de implementação de novos leitos de reabilitação; comparações de informações gerenciais; taxas de morbidade; censos demográficos; pesquisa por amostragem domiciliar.


Ao lado disso, no processo de acompanhamento e avaliação referido, deverão ser estabelecidos mecanismos que favoreçam também verificar em que medida a presente Política tem contribuído para o cumprimento dos princípios e diretrizes de funcionamento do SUS, explicitados na Lei N.º 8.080/90, sobretudo no seu Capítulo II, Art. 7º. Entre esses, destacam-se:


- a “integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do Sistema” (inciso II);


- a “preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral” (inciso III);


- “a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie” (inciso IV);


- o “direito à informação, às pessoas assistidas, sobre a sua saúde” (inciso V);


- a “divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário” (inciso VI); e


- a “a capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis da assistência” (inciso XII).


6. TERMINOLOGIA


Abordagem multiprofissional e interdisciplinar - assistência prestada por equipe constituída por profissionais de especialidades diferentes, que desenvolve processo terapêutico centrado em objetivos hierarquizados, de acordo com as incapacidades apresentadas pelo paciente.


Acidentes vásculo-encefálico - alteração na vascularização do cérebro que pode ser isquêmico ou hemorrágico.


Ações básicas de reabilitação - ações que visam minimizar as limitações e desenvolver habilidades, ou incrementá-las, compreendendo avaliações, orientações e demais intervenções terapêuticas necessárias, tais como: prevenção de deformidades, estimulação para portadores de distúrbios da comunicação, prescrição e fornecimento de próteses etc.


Ações complexas de reabilitação - ações que se utilizam-se de tecnologia apropriada com o objetivo de conseguir maior independência funcional do portador de deficiência.


Aconselhamento genético - orientação fornecida após a realização de exames genéticos prévios que possibilitam verificar a probabilidade de se ter filhos com problemas genéticos.


Alterações da fala e linguagem - constituem-se em perda ou anormalidade de caráter permanente, apesar de parcialmente recuperáveis com a terapia, que geram incapacidades para o desempenho de atividades dentro do padrão considerado normal para o ser humano.


Anemia falciforme - defeito na hemácia, que se torna disforme quando há baixa de oxigenação no sangue, sendo destruída.


Anóxia perinatal - falta de oxigênio no parto, que pode provocar uma lesão no cérebro.


(240) Assistência ou atendimento em reabilitação - terapia realizada para reabilitar os pacientes no desenvolvimento de sua capacidade funcional dentro de suas limitações.


Atendimento hospitalar em reabilitação - terapias realizadas em nível hospitalar visando reabilitar os pacientes no desenvolvimento de sua capacidade funcional dentro de suas limitações.


Avaliação funcional - avaliar a capacidade de o indivíduo em manter as habilidades motoras, mentais e sensoriais para uma vida independente e autônoma.


Bolsa de ostomia - bolsa coletora de secreções intestinais.


Capacidade adaptativa - capacidade de se adequar a uma nova situação.


Capacidade funcional - capacidade de o indivíduo manter as habilidades físicas e mentais necessárias para uma vida independente e autônoma; avaliação do grau de capacidade funcional é feita mediante o uso de instrumentos multidimensionais.


Cardiopatias - qualquer processo ou doença do coração.


Centros de Referência em Reabilitação - serviços do setor saúde nos quais são realizadas a reabilitação em nível terciário, pesquisas e capacitação de recursos humanos.


Condições funcionais - situação encontrada após a avaliação funcional.


Condutas típicas - "manifestações de comportamento típicos de portadores de síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos que ocasionam atrasos no desenvolvimento e prejuízo no relacionamento social, em grau que requeira atendimento especializado" (MEC, 1994).


Deficiência auditiva - perda total ou parcial da capacidade de ouvir.


Deficiência mental - caracteriza-se por registrar um funcionamento intelectual geral significativamente abaixo da média, com limitações associadas a duas ou mais áreas da conduta adaptativa ou da capacidade do indivíduo em responder adequadamente às demandas da sociedade. (Associação Americana de Deficiência Mental - AAMD).)


Deficiência motora - refere-se ao comprometimento do aparelho locomotor, que compreende o sistema ósteo-articular, o sistema muscular e o sistema nervoso. As doenças ou lesões que afetam quaisquer desses sistemas, isoladamente ou em conjunto, podem produzir quadros de limitações físicas de grau e gravidade variáveis, segundo os segmentos corporais afetados e o tipo de lesão ocorrida.


Deficiência visual - engloba tanto a cegueira quanto a baixa visão.


Deficit neurológico - comprometimento ou perda da função causada por lesões no sistema nervoso.


Diagnóstico etiológico - determina a causa das doenças, quer diretas, quer predisponentes, e do seu mecanismo de ação.


Diagnóstico sindrômico - determina o grupo de sintomas e sinais que, considerados em conjunto, caracterizam uma moléstia ou lesão.


Diagnóstico funcional - determina a ação normal ou especial de um órgão e grau de comprometimento.


Equipe básica de reabilitação - equipe cuja composição é interdisciplinar - médico e enfermeiro - com a presença ou não de equipe auxiliar treinada.


Erros inatos do metabolismo - doença na qual o organismo não consegue eliminar determinadas substâncias que produz e que lhe causam doenças.


Exame de cariótipo - exame genético mediante o qual são descobertas as anomalias.


Fatores perinatais - ocorrências identificadas no período que vai desde a vigésima semana ou mais de gestação e termina após o vigésimo oitavo dia do nascimento.


Fatores pós-natais - ocorrências identificadas após o nascimento.


Fenilcetonúria - doença metabólica hereditária, na qual existe uma deficiência de fenilalanina-hidroxilase que, quando não tratada, acarreta retardamento mental (Dicionário Médico - Blakiston)


Genética clínica - é ramo da medicina que trata dos fenômenos da hereditariedade.


Habilitação - processo de desenvolvimento de habilidades.


Hemiplégicos - pessoas portadoras de paralisia de um dos lados do corpo.


Hemofilia - transtorno de coagulação, caracterizado por transmissão recessiva ligada ao sexo, produzindo uma coagulação anormal ou deficiente do plasma.


Hemoglobinopatias - doenças relacionadas com as alterações na hemoglobina ou alteração dos glóbulos vermelhos do sangue


Hipertireoidismo congênito - estado funcional resultante de insuficiência de hormônios tireoidianos de origem congênita.


Hipoxemia - diminuição do teor de oxigênio no sangue.


Índice de Apgar - avaliação quantitativa das condições do recém-nascido com um a cinco minutos de vida, obtida pela atribuição de pontos à qualidade da freqüência cardíaca ao esforço respiratório, à cor, ao tônus muscular e a reação ao estímulo; somando esses pontos, o máximo do melhor índice será de dez.


Inteligência conceitual - refere-se às capacidades fundamentais da inteligência, envolvendo suas dimensões abstratas.


Inteligência prática - refere-se à habilidade de se manter e de se sustentar como pessoa independente nas atividades da vida diária. Inclui capacidades como habilidades sensório-motoras, de autocuidado e segurança, de desempenho na comunidade e na vida acadêmica, de trabalho e de lazer, autonomia.


Inteligência social - refere-se à habilidade para compreender as expectativas sociais e o comportamento de outras pessoas, bem como ao comportamento adequado em situações sociais.


Internação em reabilitação - internação realizada pós-trauma visando ações de reabilitação intensas e freqüentes.


Internamento (ou internação) no domicílio - assistência médica e paramédica prestada no domicílio.


Lesão - alteração estrutural ou funcional devida a uma doença. Comumente esse termo é utilizado em relação às alterações morfológicas.


Lesão medular - alteração da estrutura funcional da medula.


Lesão traumática - alteração produzida por um agente mecânico ou físico


Lesões nervosas - alterações no sistema nervoso.


Lesões neuromusculares - alteração estrutural ou funcional dos nervos e músculos.


Lesões osteoarticulares - alteração estrutural ou funcional nos ossos e articulações.


Manutenção de ganhos funcionais - treinamento contínuo objetivando a preservação das aquisições motoras, mentais ou sensoriais já adquiridas.


Nefropatias - doenças que acometem o sistema renal.


Núcleo (ou centro) de atendimento em reabilitação - local onde é realizado um conjunto de terapias e outras ações destinado a possibilitar às pessoas portadoras de deficiência o alcance de sua autonomia funcional.


Orientação prognóstica - aconselhamento na predição da provável evolução e do desfecho de uma doença, lesão ou anomalia.


Órtese - aparelhagem destinada a suprir ou corrigir a alteração morfológica de um órgão, de um membro ou de um segmento de um membro, ou a deficiência de uma função.


Ostomias - são órgãos ou parte interna do organismo que não se comunica com o meio externo e que por alguma anormalidade passa a se comunicar.


Osteoporose - desossificação, com decréscimo absoluto de tecido ósseo, acompanhada de fraqueza estrutural.


Ototoxicose - substâncias tóxicas que afetam a audição.


Paralisia cerebral - qualquer comprometimento de funções neurológicas devido a lesões cerebrais congênitas (anomalia do desenvolvimento durante o primeiro trimestre da gravidez) ou adquirida (ocasionadas por um parto difícil ou por traumatismo acidental durante os primeiros meses de vida).


Paraplégicos - paralisia dos membros inferiores.


Perda auditiva neurossensorial - um tipo de surdez.


Perturbações psiquiátricas - doenças ou transtornos mentais e emotivos.


Prevenção secundária - consiste no tratamento da doença já instalada, visando evitar o aparecimento de deficiências ou incapacidades.


Processo reabilitativo - ver reabilitação


Prótese - aparelho ou dispositivo destinado a substituir um órgão, um membro ou parte do membro destruído ou gravemente acometido.


Reabilitação - segundo o Programa de Ação Mundial para Pessoas com Deficiência da ONU, “é um processo de duração limitada e com objetivo definido, com vista a permitir que uma pessoa com deficiência alcance o nível físico, mental e/ou social funcional ótimo, proporcionando-lhe assim os meios de modificar a sua própria vida. Pode compreender medidas com vista a compensar a perda de uma função ou uma limitação funcional (por exemplo ajudas técnicas) e outras medidas para facilitar ajustes ou reajustes sociais”.


Retinopatia diabética - doença da retina causada pela diabetes .


Rubéola - doença contagiosa benigna e aguda, causada por vírus, das crianças e dos adultos jovens, caracterizada por febre, exantema pouco intenso e linfonopatia fetais, quando a infecção materna ocorre no início da gravidez.


Serviços de apoio à vida cotidiana - ações desenvolvidas por pessoal treinado visando auxiliar as pessoas com deficiência nas atividades de vida diária e de vida prática.


Tecnologia assistiva - conjunto de medidas adaptativas ou equipamentos que visam a facilitar a independência funcional das pessoas com deficiência.


Transtornos congênitos - alterações decorrentes de fatores hereditários.


Transtornos orgânicos - alterações que interferem no funcionamento do organismo.


Transtornos perinatais - alterações que ocorrem durante o nascimento.
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23. PORTARIA N° 264, DE 5 DE JUNHO DE 2002, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (DOU 07.06.2002, Seção 1, p. 95).


O Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 87, parágrafo único, I, da Constituição Federal, e o art. 913 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,


considerando a importância das Comissões de Conciliação Prévia, de que trata o Título VI-A da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei n.º 9.958, de 12 de janeiro de 2000, para a modernização das relações de trabalho no país; e


considerando a necessidade deste Ministério manter atualizado seu banco de informações sobre os sistemas de autocomposição de conflitos trabalhistas colocados à disposição da sociedade, resolve:


Art. 1º Fixar, no âmbito deste Ministério, normas para o acompanhamento e levantamento de dados relacionados ao funcionamento das Comissões de Conciliação Prévia, bem como para a fiscalização do trabalho quanto ao FGTS e contribuições sociais em decorrência da conciliação.


Art. 2º As Delegacias Regionais do Trabalho, ao recepcionar para depósito os acordos e convenções coletivas de trabalho que versem sobre Comissão de Conciliação Prévia, apresentarão à Secretaria de Relações do Trabalho - SRT/MTE, dentre outros dados julgados necessários pela referida Secretaria, as seguintes informações:


I - modalidade de Comissão de Conciliação Prévia adotada;


II - forma de custeio para o funcionamento da Comissão de Conciliação Prévia;


III - definição das categorias abrangidas pela Comissão de Conciliação Prévia.


Art. 3º A Secretaria de Relações do Trabalho - SRT/MTE efetuará o tratamento das informações com vistas à produção de dados estatísticos, levantamentos e identificação de irregularidades, especialmente nos seguintes aspectos:
I - descumprimento do prazo para pagamento das verbas rescisórias previsto no art. 477, §6º, da CLT;


II - atuação da Comissão de Conciliação Prévia fora do âmbito de sua competência, que deve ser restrita aos limites de sua representação sindical e da empresa.


III - prestação de assistência na rescisão do contrato de trabalho, na forma do § 1º do art. 477 da CLT, em Comissão de Conciliação Prévia.


Parágrafo único. A SRT/MTE instituirá formulário padrão, de atualização obrigatória a cada trinta dias, para a coleta dos dados históricos.


Art. 4º A fiscalização do trabalho, em todas as Unidades da Federação, verificará, quando da ação fiscal nas empresas, os termos de conciliação firmados, com vistas a identificar o fiel cumprimento das obrigações legais referentes aos recolhimentos do FGTS e às contribuições sociais, em especial as previstas na Lei Complementar n.º 110, de 2001, e à observância do prazo para pagamento das verbas rescisórias de que trata o § 6º do art. 477 da CLT.


Art. 5º A cobrança indevida de taxa decorrente de conciliação realizada, bem como qualquer percentual sobre o resultado da conciliação e toda prática que demonstre a exorbitância ou irregularidade na atuação das Comissões de Conciliação Prévia serão informadas pela fiscalização do trabalho, em relatório circunstanciado, ao Ministério Público do Trabalho.


Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.


PAULO JOBIM FILHO


24. PORTARIA Nº 265, DE 6 DE JUNHO DE 2002, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (DOU 07.06.2002, Seção 1, p. 95). Estabelece normas para a atuação dos Grupos Especiais de Fiscalização Móvel - GEFM e dá outras providências.


O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso I do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e de acordo com o disposto no inciso I do art. 14 do Decreto n.º 3.129, de 9 de agosto de 1999 e no § 1º do art. 3º, do Regulamento da Inspeção do Trabalho, aprovado pelo Decreto nº 55.841, de 15 de março de 1965, resolve:


Art. 1º Os Grupos Especiais de Fiscalização Móvel - GEFM, compostos por Auditores Fiscais do Trabalho, têm por finalidade o combate ao trabalho escravo, forçado e infantil e têm atuação em todo o território nacional.


Art. 2º A atuação dos GEFM poderá ser desenvolvida em conjunto com representantes do Grupo Executivo de Repressão ao Trabalho Forçado - GERTRAF, criado pelo Decreto nº 1.538, de 27 de junho de 1995, e por membros do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Trabalho e do Departamento de Polícia Federal.


Art. 3º As ações dos GEFM serão planejadas e coordenadas por:


I - uma Coordenação Nacional, exercida pelo Secretário de Inspeção do Trabalho; e


II - seis Coordenações Operacionais.


Parágrafo Único. Quando necessário garantir a proteção das fontes de informação, a segurança dos integrantes e a sua eficácia, a ação fiscal revestir-se-á de caráter sigiloso.


Art. 4º Compete ao Coordenador Nacional:


I - em relação às Coordenações Operacionais:


a) coordenar e supervisionar suas atividades;


b) fornecer recursos orçamentários, estrutura e apoio técnico;


c) promover reuniões periódicas.


II- gerenciar, definir ações e divulgar resultados das atividades desenvolvidas:


III- planejar ações articuladas com outras entidades;


IV- designar os Coordenadores Operacionais, os Subcoordenadores e demais integrantes do GEFM.


V- requisitar, a qualquer momento, os veículos dos órgãos regionais para realização de fiscalização móvel, especialmente aqueles adquiridos para esta finalidade.


Art. 5º Compete às Coordenações Operacionais:


I- planejar e realizar ações, facultada a articulação com outras entidades;


II- estruturar e apoiar tecnicamente as equipes de trabalho;


III- elaborar diagnóstico de sua respectiva região sobre questões relativas às formas degradantes de trabalho, encaminhando relatório à Coordenação Nacional, no prazo por ela fixado;


IV- gerenciar, definir ações e divulgar resultados das atividades desenvolvidas, no âmbito de sua competência;
V- indicar à Coordenação Nacional, para convocação, Auditores-Fiscais do Trabalho para a execução das ações específicas;


VI- solicitar recursos à Coordenação Nacional para a execução das ações necessárias;


VII- promover reuniões periódicas com as equipes e outras entidades;


VIII- elaborar relatório de cada ação fiscal móvel e enviar à Coordenação Nacional;


IX- acompanhar a tramitação dos processos de multas originárias da fiscalização móvel;


Art. 6º Compete aos GEFM:


I- participar do planejamento, da execução das ações fiscais e das reuniões regionais de avaliação;


II- atender à convocação da Coordenação Operacional;


III- exercer a mediação para solução dos conflitos coletivos decorrentes de cada operação; e


IV- elaborar relatório conjunto sob orientação do Coordenador ou do Subcoordenador Operacional;


Art. 7º A Autoridade Regional, da localidade onde estiver ocorrendo a ação fiscal móvel, dispensará ao GEFM o apoio necessário ao desenvolvimento de suas tarefas externas e internas.


Art. 8º Os coordenadores dos GEFM encaminharão ao Coordenador Nacional relatório circunstanciado, acompanhado de cópias dos autos de infração e notificações de débito lavrados, de fotografias e respectivos negativos, filmes e outros documentos resultantes da ação, no prazo máximo de sete dias úteis contados da conclusão das ações.


Parágrafo único. Quando houver indício de crime, o Secretário de Inspeção do Trabalho enviará cópia do relatório mencionado neste artigo aos seguintes órgãos:


I - Ministério Público Federal;


II - Ministério Público do Trabalho;


III- Departamento de Polícia Federal;


IV- Delegacia Regional do Trabalho com circunscrição no Estado onde foi realizada a ação fiscal; e


V- Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, de acordo com o previsto na Portaria nº 101, de 12 de janeiro de 1996.


Art. 9º Considera-se em regime de atividade especial, com obrigatoriedade de preenchimento do Relatório Especial - RE que deverá ser encaminhado à SIT:


I- o Coordenador Operacional, permanentemente;


II- o Subcoordenador Operacional, no período em que participar das ações do GEFM, substituir ou cumprir tarefas solicitadas pelo Coordenador;


III- os demais integrantes do GEFM, no período necessário à ação do GEFM e às atividades complementares.


Parágrafo único. No período de atividade especial, o Auditor-Fiscal do Trabalho ficará diretamente subordinado ao Coordenador Nacional.


Art. 10. Os processos decorrentes de autos de infração e de notificação de débito lavrados em ação fiscal móvel terão prioridade na tramitação.


Art. 11. O Secretário de Inspeção do Trabalho expedirá as instruções necessárias ao cumprimento desta Portaria.


Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.


Art. 13. Revogam-se a Portaria nº 549, 550, ambas de 14 de junho de 1995, e a Portaria nº 369, de 29 de março de 1996.


PAULO JOBIM FILHO


25. PORTARIA Nº 266, DE 6 DE JUNHO DE 2002, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (DOU 07.06.2002, Seção 1, p. 95). Disponibiliza sistema aplicativo de dados para auxiliar o processo de assistência do sindicato ao empregado na rescisão do contrato de trabalho, e dá outras providências.


O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 913 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, tendo em vista o disposto no § 1º do art. 477 da CLT, estabelecendo que o pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão do contrato de trabalho, firmado por empregado com mais de um ano de serviço, só serão válidos quando feitos com a assistência do respectivo sindicato ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho e Emprego, resolve:


Art. 1º Disponibilizar para a utilização dos Sindicatos de Trabalhadores, a partir de 1º de julho do corrente ano, sistema aplicativo desenvolvido pelo Ministério do Trabalho e Emprego para subsidiar o processo de assistência na rescisão do contrato de trabalho, firmado por empregado com mais de um ano de serviço, a que se refere o § 1º do art. 477 da CLT.


Parágrafo único. O sistema denominado "homolognet" poderá ser obtido mediante solicitação dirigida ao Delegado Regional do Trabalho.


Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.


PAULO JOBIM FILHO


26. PORTARIA Nº 2.197, DE 7 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 11.06.2002, 1º Caderno, p. 32).


A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO,  no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 654, § 5º, letra "a", da CLT, com redação dada pela Lei nº 6.090/74, Resolve, REMOVER, a pedido, a partir de 07.6.2002, a Dra. LUCIANE CARDOSO, Juíza Titular da Vara do Trabalho de ALEGRETE,  para a 1ª Vara do Trabalho de CAXIAS DO SUL, que se encontra vaga em virtude da remoção, a pedido, da  Dra. SONIA MARIA FRAGA DA SILVA, conforme Portaria nº 1347/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


27. PORTARIA Nº 2.198, DE 7 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 11.06.2002, 1º Caderno, p. 32).


A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO,  no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 654, § 5º, letra "a", da CLT, com redação dada pela Lei nº 6.090/74, Resolve, REMOVER, a pedido, a partir de 07.6.2002, a Dra. CERES BATISTA DA ROSA PAIVA, Juíza Titular da Vara do Trabalho de URUGUAIANA,  para a  Vara do Trabalho de VACARIA, que se encontra vaga em virtude da remoção, a pedido, do  Dr. ROSIUL DE FREITAS AZAMBUJA, conforme Portaria nº 1347/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


28. PORTARIA Nº 2.285, DE 10 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 12.06.2002, 1º Caderno, p. 44).


A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO,  no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 654, § 5º, letra "a", da CLT, com redação dada pela Lei nº 6.090/74, Resolve, REMOVER, a pedido, a partir de 10.6.2002, a Dra. MARIA SILVANA ROTTA TEDESCO, Juíza Titular da Vara do Trabalho de SÃO BORJA,  para a Vara do Trabalho de ERECHIM, que se encontra vaga em virtude da remoção, a pedido, do  Dr. JOSÉ LUIZ DIBE VESCOVI, conforme Portaria nº 1942/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


29. PORTARIA Nº 2.315, DE 12 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 14.06.2002, 1º Caderno, p. 39).


A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO,  no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 654, § 5º, letra "a", da CLT, com redação dada pela Lei nº 6.090/74, Resolve, REMOVER, a pedido, a partir de 12.6.2002, o Dr. CLÁUDIO ROBERTO OST, Juiz Titular da Vara do Trabalho de SANTO ÂNGELO,  para a Vara do Trabalho de SANTA ROSA, que se encontra vaga em virtude da remoção, a pedido, do  Dr. CARLOS HENRIQUE SELBACH, conforme Portaria nº 1989/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


30. PORTARIA Nº 2.335, DE 13 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 14.06.2002, 1º Caderno, p. 38).


A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições, com fundamento no inciso XXXV do artigo 39 do Regimento Interno e


considerando que o Tribunal Superior do Trabalho, no ATO nº 203, de 29 de maio de 2002, disciplinou o horário de funcionamento dos serviços daquele Tribunal em horário especial nos dias dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol durante a primeira fase da Copa do Mundo de 2002;


considerando os horários estabelecidos para os jogos da Seleção Brasileira de Futebol nas demais fases da Copa do Mundo de 2002, em caso de classificação; 


considerando a necessidade de disciplinar o horário de funcionamento das unidades administrativas e judiciárias no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, 


RESOLVE:


Art. 1º Fixar, no dia 17 de junho de 2002, o horário de funcionamento interno e externo das unidades administrativas e judiciárias no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região das 12h às 19h, valendo o mesmo horário especial para os dias 21 e 26 de junho de 2002, na hipótese de classificação. 


Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.


ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA


Presidente


31. PORTARIA Nº 610, DE 14 DE JUNHO DE 2002, DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (DOU 18.06.2002, Seção 1, p. 25).


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 a Emenda Constitucional nº 37, de 12 de junho de 2002, resolve:


Art. 1º Tornar sem efeito o Anexo III da Portaria MPAS nº 525, de 29 de maio de 2002.


Art. 2º Republicar o Anexo II da Portaria MPAS nº 525, de 29 de maio de 2002.


Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.


JOSÉ CECHIN


Anexo II da Portaria MPAS nº 525, de 29 de maio de 2002


TABELA DE CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADO, EMPREGADO DOMÉSTICO E TRABALHADOR AVULSO, A PARTIR DE 1º DE JUNHO DE 2002


SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO


(R$)

ALÍQUOTA PARA FINS DE


RECOLHIMENTO AO INSS


(%)



até 468,47

7,65



de 468,48 até 600,00

8,65



de 600,01 até 780,78

9,00



de 780,79 até 1.561,56

11,00



32. PORTARIA Nº 12, DE 18 DE JUNHO DE 2002, DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO. Institui o protocolo informatizado na Secretaria da Corregedoria, abolindo o livro protocolo manuscrito.


O JUIZ-CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,


CONSIDERANDO a necessidade de agilizar o serviço de protocolo da Secretaria da Corregedoria, dado o expressivo volume de documentos recebidos diariamente;


CONSIDERANDO a presteza e a segurança que o sistema informatizado possibilita na busca de informações;


RESOLVE:


Art. 1º. Instituir, a partir de 1º de julho de 2002, no âmbito da Secretaria da Corregedoria, o protocolo informatizado, abolindo o livro protocolo manuscrito.


Art. 2º. Os livros até então existentes serão mantidos em arquivo para eventual consulta e os novos registros formarão livro de folhas soltas, contendo o movimento diário.


Registre-se, publique-se e cumpra-se.


Porto Alegre, 18 de junho de 2002.


MARIO CHAVES,


Corregedor Regional.


33. PORTARIA Nº 505, DE 19 DE JUNHO DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (DOU 24.06.2002, Seção 1, pp. 8-9).


O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e o art. 2º do Decreto nº 4.250, de 27 de maio de 2002, considerando a necessidade de orientar a atuação dos órgãos da Advocacia-Geral da União e dos órgãos jurídicos a ela vinculados, nas causas de competência dos Juizados Especiais Federais, de que trata a Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, resolve:


Art. 1º Os órgãos jurídicos das entidades previstas no art. 6º, II, da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, poderão transigir, deixar de recorrer, desistir de recursos interpostos ou concordar com a desistência do pedido, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, nos termos desta Portaria.


Art. 2º Poderão praticar os atos previstos no art. 1º, os membros das carreiras jurídicas da União, das autarquias e das fundações públicas.


Art. 3º A transação ou a não interposição ou desistência de recurso poderá ocorrer quando:


I - inexistir qualquer controvérsia quanto ao direito aplicado;


II - houver reconhecimento de erro administrativo por autoridade competente.


§ 1º Os valores envolvidos nas conciliações e transações não poderão exceder ao teto previsto no art. 3º da Lei nº 10.259/2001.


§ 2º Inclui-se no referido teto a soma de 12 (doze) parcelas vincendas, quando for o caso.


§ 3º Não será objeto de acordo:


I - as hipóteses em que se discute penalidade aplicada ao servidor;


II - os casos de dano moral, salvo se o agente causador do dano for entidade credenciada ou delegada de órgão de Administração Pública Federal e assuma, em juízo, a responsabilidade pelo pagamento acordado;


III - o litígio que estiver fundado exclusivamente em matéria de direito e não houver a esse respeito súmula administrativa, parecer aprovado na forma do art. 40 da Lei Complementar 73/93 ou orientação interna adotada pelo Advogado-Geral da União;


IV - na ausência de prévio requerimento administrativo objetivando a concessão de benefícios previdenciários.


§ 4º Os acordos conterão obrigatoriamente cláusula de renúncia a eventuais direitos decorrentes do mesmo fato ou fundamento jurídico que deu origem à ação judicial.


Art. 4º Os representantes judiciais da União, autarquias e fundações públicas federais, deverão em 03 (três) dias, a contar da citação recebida, solicitar aos órgãos da administração pública federal informações e documentos necessários ao deslinde da causa fixando o prazo máximo de 10 (dez) dias para resposta.


§ 1º A resposta deverá vir acompanhada dos documentos necessários à instrução da causa, inclusive planilha de cálculos que identifique o valor da pretensão do autor da ação.


§ 2º Nos processos em que a União figure como ré, tais solicitações deverão ser encaminhadas às Consultorias Jurídicas dos Ministérios a que se referirem as causas.


§ 3º As informações previstas no caput poderão, sempre que possível, ser solicitadas e respondidas por meio eletrônico.


Art. 5º Os acordos firmados pelos órgãos jurídicos da União, autarquias e fundações públicas deverão ser remetidos à Secretaria-Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União.


Parágrafo Único. A Secretaria-Geral de Contencioso sistematizará e divulgará mensalmente as informações recebidas.


Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.


GILMAR FERREIRA MENDES

34. PORTARIA Nº 013, DE 21 DE JUNHO DE 2002, DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO PRIVATE
TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 24.06.2002, 1º Caderno, pp. 47-8). Uniformiza os procedimentos nas Unidades Judiciárias da Região por ocasião do retorno às atividades dos servidores da Justiça do Trabalho em greve.


O JUIZ VICE-CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no exercício da Corregedoria e no uso de suas atribuições legais e regimentais, e


CONSIDERANDO o retorno às atividades dos servidores da Justiça do Trabalho em greve;


CONSIDERANDO que a greve afetou, total ou parcialmente, os serviços judiciários em algumas unidades do primeiro grau desta Região, e em lapsos temporais diversos;


CONSIDERANDO o regramento editado por juízos de primeiro grau, a seu prudente critério, mediante portaria, nas respectivas áreas de jurisdição, a respeito dos prazos processuais em curso durante a greve, no tocante à suspensão ou interrupção;


CONSIDERANDO a conveniência de uniformizar os procedimentos no retorno à normalidade, em atenção à segurança jurídica e aos direitos dos jurisdicionados;


CONSIDERANDO, ainda, a conveniência de divulgar amplamente à comunidade dos operadores jurídicos a disciplina dada aos prazos pelos juízos, nas Varas em que se fez necessária, pelos atos normativos editados e arquivados nesta Corregedoria Regional, 


RESOLVE:


Art. 1º Determinar que, nas unidades judiciárias em que interrompidos ou suspensos os prazos processuais, por ato normativo do juízo respectivo, sua devolução - na hipótese de interrupção -, ou o reinício de sua fluência, pelo que sobejar - na hipótese de suspensão - , na conformidade das portarias reguladoras, se faça mediante intimação das partes, a ser efetuada pela Secretaria da Vara do Trabalho, que também certificará nos autos a ocorrência do movimento e o período abrangido, para aquele efeito, com ressalva dos processos em que já praticado o ato processual, ou em que a providência já tenha sido adotada pelo juízo.


Parágrafo único. O previsto no "caput", no que tange à confecção de certidão nos autos, também deverá ser observado pela Vara do Trabalho de Esteio, nos processos em que houve a prorrogação dos prazos.


Art. 2º Divulgar, segundo as portarias arquivadas na Corregedoria Regional, nos termos do Provimento nº 213/01, a situação nas 98 Varas do Trabalho da Região: 


a) Varas do Trabalho em que interrompidos os prazos processuais por ato normativo do juízo respectivo:


2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre


7ª Vara do Trabalho de Porto Alegre


19ª Vara do Trabalho de Porto Alegre


27ª Vara do Trabalho de Porto Alegre


Vara do Trabalho de Bagé


1ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves


2ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves


1ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul


2ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul


3ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul


Vara do Trabalho de Erechim


Vara do Trabalho de Montenegro e Posto de Taquari


1ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo


Vara do Trabalho de Palmeira das Missões


Vara do Trabalho de Sant'Ana do Livramento


Vara do Trabalho de São Borja


b) Varas do Trabalho em que suspensos os prazos processuais por ato normativo do juízo respectivo:


1ª Vara do Trabalho de Porto Alegre


4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre


5ª Vara do Trabalho de Porto Alegre


6ª Vara do Trabalho de Porto Alegre


8ª Vara do Trabalho de Porto Alegre


9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre


10ª Vara do Trabalho de Porto Alegre


11ª Vara do Trabalho de Porto Alegre


12ª Vara do Trabalho de Porto Alegre


14ª Vara do Trabalho de Porto Alegre


15ª Vara do Trabalho de Porto Alegre


16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre


20ª Vara do Trabalho de Porto Alegre


21ª Vara do Trabalho de Porto Alegre


23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre


24ª Vara do Trabalho de Porto Alegre


25ª Vara do Trabalho de Porto Alegre


28ª Vara do Trabalho de Porto Alegre


30ª Vara do Trabalho de Porto Alegre


Vara do Trabalho de Alvorada


Vara do Trabalho de Cachoeira do Sul


3ª Vara do Trabalho de Canoas


Vara do Trabalho de Cruz Alta


Vara do Trabalho de Farroupilha


Vara do Trabalho de Ijuí


Vara do Trabalho de Lajeado


Vara do Trabalho de Osório e Posto de Capão da Canoa


1ª Vara do Trabalho de Pelotas


2ª Vara do Trabalho de Pelotas


3ª Vara do Trabalho de Pelotas


1ª Vara do Trabalho de Rio Grande


2ª Vara do Trabalho de Rio Grande


1ª Vara do Trabalho de Santa Maria


2ª Vara do Trabalho de Santa Maria


Vara do Trabalho de Santa Rosa


Vara do Trabalho de Santiago


Vara do Trabalho de Santo Ângelo


Vara do Trabalho de São Jerônimo


Vara do Trabalho de Vacaria e Posto de Lagoa Vermelha


Posto de Nova Prata


c) Vara do Trabalho em que prorrogados os prazos processuais por ato normativo do juízo respectivo:


Vara do Trabalho de Esteio: Prorroga os prazos iniciados ou findados nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2002 para o dia 20.05.2002


d) Varas do Trabalho em que não interrompidos nem suspensos os prazos processuais por ato normativo do juízo respectivo:


3ª Vara do Trabalho de Porto Alegre


13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre


17ª Vara do Trabalho de Porto Alegre


18ª Vara do Trabalho de Porto Alegre


22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre


26ª Vara do Trabalho de Porto Alegre


29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre


Vara do Trabalho de Alegrete


Vara do Trabalho de Arroio Grande


Vara do Trabalho de Cachoeirinha


Vara do Trabalho de Camaquã


1ª Vara do Trabalho de Canoas


2ª Vara do Trabalho de Canoas


Vara do Trabalho de Carazinho


Vara do Trabalho de Estância Velha


Vara do Trabalho de Frederico Westphalen


Vara do Trabalho de Gramado


Vara do Trabalho de Gravataí


Vara do Trabalho de Guaíba


2ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo


3ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo


4ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo


5ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo


1ª Vara do Trabalho de Passo Fundo


2ª Vara do Trabalho de Passo Fundo


Vara do Trabalho de Rosário do Sul


1ª Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul


2ª Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul


Vara do Trabalho de São Gabriel


1ª Vara do Trabalho de São Leopoldo


2ª Vara do Trabalho de São Leopoldo


3ª Vara do Trabalho de São Leopoldo


1ª Vara do Trabalho de Sapiranga


2ª Vara do Trabalho de Sapiranga


3ª Vara do Trabalho de Sapiranga


Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul


1ª Vara do Trabalho de Taquara


2ª Vara do Trabalho de Taquara


Vara do Trabalho de Três Passos


Vara do Trabalho de Triunfo


Vara do Trabalho de Uruguaiana


Vara do Trabalho de Viamão


Registre-se, publique-se e cumpra-se.


Porto Alegre, 21 de junho de 2002.


PEDRO LUIZ SERAFINI


Juiz Vice-Corregedor Regional,


no exercício da Corregedoria.


35. PORTARIAS DE 24 DE JUNHO DE 2002, DA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NO RIO GRANDE DO SUL (DOU 26.06.2002, Seção 1, p. 100).


Nº 31 - O Delegado Regional do Trabalho no Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a delegação de competência contida na Portaria Ministerial n.º 3.116 publicado no D.O.U. de 05.04.1989, e considerando o que consta no processo 46218.001457/2002-67 resolve:


Artigo 1º: Conceder autorização à empresa., Souza Cruz S. A. situada a Rodovia BR 471, Km 46,5, Capão da Cruz, em Santa Cruz do Sul, para reduzir o intervalo para repouso e alimentação para 45 minutos para o(s) empregado (s), dos setores da Área Industrial, Contabilidade e Finanças, Administração e Exportação, nos termos do parágrafo 3º (terceiro) do artigo 71 da CLT, observando-se as regras gerais a respeito estipuladas pela Portaria Ministerial 3.116.


Artigo 2º A presente autorização é concedida pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar de 02.04.2002 renovável por igual período, devendo o respectivo pedido de renovação ser formulado 03 (três) meses antes do término, observado o parágrafo único de artigo 4º da Portaria Ministerial n.º 3.116/89.


Nº 32 - O Delegado Regional do Trabalho no Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a delegação de competência contida na Portaria Ministerial n.º 3.116 publicado no D.O.U. de 05.04.1989, e considerando o que consta no processo 46218.014978/2001-01 resolve:


Artigo 1º: Conceder autorização à empresa., Doormann S.A. situada a Av. Tancredo Neves, 550, Distrito Industrial, em Cachoeirinha, para reduzir o intervalo para repouso e alimentação para 30 minutos para o(s) empregado (s), dos setores de Sopro, Injeção, Serigrafia, Controle Qualidade, Preparação de Máquinas, Manutenção e Ferramentaria, nos termos do parágrafo 3º (terceiro) do artigo 71 da CLT, observando-se as regras gerais a respeito estipuladas pela Portaria Ministerial 3.116.


Artigo 2º A presente autorização é concedida pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar de 02.04.2002 renovável por igual período, devendo o respectivo pedido de renovação ser formulado 03 (três) meses antes do término, observado o parágrafo único de artigo 4º da Portaria Ministerial n.º 3.116/89.


DARCI DE ÁVILA FERREIRA


36. PORTARIA Nº 302, DE 26 DE JUNHO DE 2002, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (DOU 27.06.2002). 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


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


INSTRUÇÕES NORMATIVAS


37. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 74, DE 11 DE JUNHO DE 2002, DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (DOU 12.06.2002, Seção 1, p. 36).


ASSUNTO: Dispõe sobre a redução de honorários advocatícios de créditos inscritos em Dívida Ativa.


FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Medida Provisória nº 2.187-13, de 24/08/2001.


A DIRETORIA COLEGIADA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, no uso da competência que lhe confere o inciso II, artigo 11 do anexo I do Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 3.838, de 06 de junho de 2001,


CONSIDERANDO a necessidade de implementar medidas que incentivem e facilitem o pagamento dos créditos inscritos em Dívida Ativa; e


CONSIDERANDO a necessidade de uniformização dos critérios para a redução de honorários advocatícios quando do pagamento a vista do montante total ou parcial do crédito inscrito em Dívida Ativa, resolve:


Artigo 1º - Para pagamento a vista de créditos previdenciários inscritos em Dívida Ativa ajuizados e desde que requerido pelo contribuinte, 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);


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);


VI - 0,5% (meio por cento), quando o total da dívida for superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).


Parágrafo único. Poderão ser objeto de redução dos honorários advocatícios, aplicando-se os critérios deste artigo, os créditos referentes a grupo ou segmento econômico, devendo, neste caso, ser formulado um único pedido.


Artigo 2º - Os critérios definidos nesta Instrução Normativa aplicam-se ao pagamento total ou parcial da dívida.


Artigo 3º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário, em especial a Instrução Normativa nº 58, de 10 de outubro de 2001.


JUDITH IZABEL IZÉ VAZ


Diretora-Presidente
VALDIR MOYSÉS SIMÃO


Diretor de Arrecadação


MARCOS MAIA JÚNIOR


Procurador-Geral
ROBERTO LUIZ LOPES


Diretor de Orçamento, Finanças e Logística


BENEDITO ADALBERTO BRUNCA


Diretor de Benefícios


SÉRGIO AUGUSTO CORRÊA DE FARIA


Diretor de Recursos Humanos


38. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 21 DE JUNHO DE 2002, DA SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (DOU 28.06.2002, Seção 1, pp. 151-2). Estabelece procedimentos para assistência ao empregado na rescisão de contrato de trabalho, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego.


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 765, de 11 de outubro de 2000; e


CONSIDERANDO que o pedido de demissão ou o recibo de quitação do contrato de trabalho, firmado por empregado com mais de 1 (um) ano de serviço, só será válido quando feito com a assistência do respectivo sindicato ou das autoridades mencionadas no art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT; e


CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar e atualizar procedimentos na prestação da assistência à rescisão contratual, em face das alterações legislativas e ratificações de Convenções Internacionais, resolve:


Capítulo I


DISPOSIÇÕES PRELIMINARES


Art. 1º A assistência ao empregado na rescisão de contrato de trabalho, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, será prestada nos termos desta Instrução Normativa.


Parágrafo único. A assistência é devida na rescisão do contrato de trabalho firmado há mais de 1 (um) ano, e consiste em orientar e esclarecer empregado e empregador sobre o cumprimento da lei, assim como zelar pelo efetivo pagamento das parcelas devidas.


Art. 2º É vedada a cobrança de qualquer taxa ou encargo pela prestação da assistência na rescisão contratual.


Art. 3º Não é devida a assistência à rescisão de contrato de trabalho em que figurem a União, os estados, os municípios, suas autarquias e fundações de direito público que não explorem atividade econômica, bem como empregador doméstico, ainda que optante do FGTS.


Art. 4º É devida a assistência na rescisão contratual decorrente de aposentadoria por tempo de serviço ou de morte do empregado, hipótese em que será realizada por intermédio de seus beneficiários, habilitados perante o órgão previdenciário ou reconhecidos judicialmente.


Capítulo II


DA COMPETÊNCIA


Art. 5º São competentes para prestar a assistência ao empregado na rescisão do contrato de trabalho:


I - o sindicato profissional da categoria; e


II - a autoridade local do Ministério do Trabalho e Emprego.


§ 1º Em caso de categoria inorganizada em sindicato, a assistência será prestada pela federação respectiva.


§ 2º Na falta das entidades sindicais ou da autoridade prevista no inciso II, são competentes:


I - o representante do Ministério Público ou, onde houver, o Defensor Público; e


II - o Juiz de Paz, na falta ou impedimento das autoridades referidas na alínea anterior.


Art. 6º A assistência será prestada, preferencialmente, pela entidade sindical, reservando-se aos órgãos locais do Ministério do Trabalho e Emprego o atendimento aos trabalhadores nos seguintes casos:


I - categoria que não tenha representação sindical na localidade;


II - recusa do sindicato na prestação da assistência; e


III - cobrança indevida pelo sindicato para a prestação da assistência.


§ 1º Inexistindo declaração escrita pelo sindicato do motivo da recusa, caberá ao empregador ou seu representante legal, no ato da assistência, consignar a observância da preferência prevista no caput e os motivos da oposição da entidade sindical, no verso das 4 (quatro) vias do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho.


§ 2º Constatada a ocorrência da hipótese prevista no inciso III, deverá ser comunicada à autoridade competente para as providências cabíveis.


Art. 7º No pedido de demissão de empregado estável, nos termos do art. 500 da CLT, e no pedido de demissão de empregado amparado por garantia provisória de emprego, a assistência somente poderá ser prestada pelo sindicato profissional ou federação respectiva e, na sua falta, pela autoridade do Ministério do Trabalho e Emprego ou da Justiça do Trabalho.


Art. 8º O Auditor-Fiscal do Trabalho é a autoridade competente do Ministério do Trabalho e Emprego para a prestação da assistência gratuita.


Parágrafo único. É facultado ao Delegado Regional do Trabalho, mediante ato próprio, e atendendo às peculiaridades regionais, autorizar a prestação da assistência por servidor não-integrante da carreira de Auditoria-Fiscal do Trabalho.


Art. 9º No âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, o empregado poderá, excepcionalmente, ser assistido em circunscrição diversa do local da prestação dos serviços ou da celebração do contrato de trabalho.


Capítulo III


DAS PARTES


Art. 10. O ato de assistência à rescisão contratual somente será praticado na presença do empregado e do empregador.
§ 1º Tratando-se de empregado adolescente, também será obrigatória a presença e a assinatura de seu representante legal, que comprovará esta qualidade.


§ 2º O empregador poderá ser representado por preposto, assim designado em carta de preposição na qual haja referência à rescisão a ser homologada.


§ 3º O empregado poderá ser representado, excepcionalmente, por procurador legalmente constituído, com poderes expressos para receber e dar quitação.


§ 4º No caso de empregado analfabeto, a procuração será pública.


Capítulo IV


DOS PRAZOS


Art. 11. Ressalvada disposição mais favorável prevista em convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa, a formalização da rescisão assistida não poderá exceder:


I - o primeiro dia útil imediato ao término do contrato, quando o aviso prévio for trabalhado; ou


II - o décimo dia, subseqüente à data da comunicação da demissão, no caso de ausência de aviso prévio, indenização deste ou dispensa do seu cumprimento.


§ 1º Os prazos são computados em dias corridos, excluindose o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.
§ 2º Se o dia do vencimento recair em sábado, domingo ou feriado, o termo final será antecipado para o dia útil imediatamente anterior.


§ 3º A inobservância dos prazos previstos neste artigo sujeitará o empregador à autuação administrativa e ao pagamento, em favor do empregado, do valor equivalente ao seu salário, corrigido monetariamente, salvo quando, comprovadamente, o trabalhador tiver dado causa à mora.


§ 4º O pagamento das verbas rescisórias em valores inferiores aos previstos na legislação ou nos instrumentos coletivos constitui mora do empregador, salvo se houver quitação das diferenças no prazo legal.


§ 5º O pagamento complementar de valores rescisórios, quando decorrente de reajuste coletivo de salários (data-base) determinado no curso do aviso prévio, ainda que indenizado, não configura mora do empregador, nos termos do art. 487, § 6º, da CLT.


Capítulo V


DOS DOCUMENTOS


Art. 12. Os documentos necessários à assistência à rescisão contratual são:


I - Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - TRCT, em 4 (quatro) vias;


II - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, com as anotações atualizadas;


III - comprovante do aviso prévio ou do pedido de demissão;


IV - cópia da convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa aplicáveis;


V - extrato analítico atualizado da conta vinculada do empregado no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e guias de recolhimento dos meses que não constem no extrato;


VI - guia de recolhimento rescisório do FGTS e da Contribuição Social, nas hipóteses do art. 18 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e do art. 1º da Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001;


VII - Comunicação da Dispensa - CD e Requerimento do Seguro Desemprego, para fins de habilitação, quando devido;
VIII - Atestado de Saúde Ocupacional Demissional, ou Periódico, quando no prazo de validade, atendidas as formalidades especificadas na Norma Regulamentadora no 5, aprovada pela Portaria no 3.214, de 8 de junho de 1978, e alterações;


IX - ato constitutivo do empregador com alterações ou documento de representação;


X - demonstrativo de parcelas variáveis consideradas para fins de cálculo dos valores devidos na rescisão contratual; e


XI - prova bancária de quitação, quando for o caso.


§ 1º No demonstrativo de médias de horas extras habituais, será computado o reflexo no descanso semanal remunerado, conforme disposto nas alíneas "a" e "b" do art. 7º da Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949.


§ 2º Quando a rescisão decorrer de adesão a Plano de Demissão Voluntária ou quando se tratar de empregado aposentado, é dispensada a apresentação de CD ou Requerimento de Seguro-Desemprego.


Capítulo VI


DOS IMPEDIMENTOS


Art. 13. Por ocasião da assistência, serão verificadas as seguintes circunstâncias impeditivas da rescisão contratual arbitrária ou sem justa causa:


I - gravidez da empregada, desde a sua confirmação até 5 (cinco) meses após o parto;


II - candidatura do empregado para o cargo de direção de Comissões Internas de Prevenção de Acidentes - CIPA, desde o registro da candidatura e, se eleito, ainda que suplente, até 1 (um) ano após o final do mandato;


III - candidatura do empregado sindicalizado a cargo de direção ou representação sindical, desde o registro da candidatura e, se eleito, ainda que suplente, até 1 (um) ano após o final do mandato;


IV - garantia de emprego dos representantes dos empregados-membros, titulares ou suplentes, de Comissão de Conciliação Prévia - CCP, instituída no âmbito da empresa, até 1 (um) ano após o final do mandato;


V - demais garantias de emprego decorrentes de lei, convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; e


VI - suspensão contratual.


Art. 14. É vedada a homologação de rescisão contratual que vise, tão-somente, ao saque de FGTS e a habilitação ao Seguro-Desemprego, quando não houver o pagamento das verbas rescisórias devidas.


Capítulo VII


DAS VERBAS RESCISÓRIAS


Art. 15. O assistente examinará os documentos apresentados e observará a correção dos valores lançados no TRCT correspondentes às seguintes parcelas:


I - saldo salarial relativo aos dias trabalhados e não pagos, inclusive as horas extras e outros adicionais;


II - aviso prévio, quando indenizado;


III - férias vencidas e proporcionais, acrescidas de 1/3 (um terço);


IV - décimo terceiro salário;


V - demais vantagens ou benefícios concedidos por cláusula do contrato, regulamento interno, convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa, nos limites e condições estipulados;


VI - indenização referente ao período anterior ao regime do FGTS, em conformidade com as hipóteses previstas nos arts. 478 e 498 da CLT, bem como no art. 51 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; e


VII - demais parcelas indenizatórias devidas.


§ 1º Não se aplica o disposto nos incisos II, IV, VI e VII à rescisão de empregado dispensado por justa causa.


§ 2º Os descontos obedecerão aos dispositivos legais e convencionais.


Art. 16. O assistente verificará também o efetivo recolhimento dos valores a título de:


I - FGTS e Contribuição Social devidos na vigência do contrato de trabalho; e


II - quando for o caso, indenização do FGTS, na alíquota de 40% (quarenta por cento), e da Contribuição Social, na alíquota de 10% (dez por cento), incidentes sobre o montante de todos os depósitos de FGTS devidos na vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros remuneratórios, não se deduzindo, para o cálculo, saques ocorridos.


Seção I


Do Aviso Prévio


Art. 17. O aviso prévio, inclusive quando indenizado, integra o tempo de serviço para todos os efeitos legais.
Parágrafo único. Se o cômputo do aviso prévio indenizado resultar em mais de 1 (um) ano de serviço do empregado, é devida a assistência à rescisão.


Art. 18. O prazo de 30 (trinta) dias, correspondente ao aviso prévio, conta-se a partir do dia útil seguinte ao da comunicação, que deverá ser formalizada por escrito.


Parágrafo único. A contagem do prazo do aviso prévio dado na sexta-feira se inicia no sábado compensado.


Art. 19. Havendo cumprimento parcial de aviso prévio, o prazo para pagamento das verbas rescisórias ao empregado será de 10 (dez) dias contados a partir da dispensa do cumprimento, desde que não ocorra primeiro o termo final do aviso prévio.


Art. 20. O aviso prévio indenizado deverá constar nas anotações gerais da CTPS e a data da saída será a do último dia trabalhado.


Art. 21. O denominado "aviso prévio cumprido em casa" equipara-se ao aviso prévio indenizado.


Art. 22. O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado, e o pedido de dispensa de seu cumprimento não exime o empregador de pagar o valor respectivo, salvo comprovação de haver o trabalhador obtido novo emprego.


Art. 23. Na falta do aviso prévio por parte do empregador, o empregado terá direito ao salário correspondente ao prazo do aviso, que será, no mínimo, de 30 (trinta) dias.


Art. 24. A falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar o salário correspondente ao prazo respectivo.


Art. 25. É inválida a concessão do aviso prévio na fluência de garantia de emprego ou férias.


Art. 26. Ao empregado despedido arbitrariamente ou sem justa causa, é facultado, durante o aviso prévio, optar entre reduzir a jornada diária em 2 (duas) horas ou faltar 7 (sete) dias corridos, sem prejuízo do salário.


Parágrafo único. Se a opção for faltar 7 (sete) dias corridos, a data de saída será a do termo final do aviso prévio.


Art. 27. Nos contratos por prazo indeterminado, desde que integralmente cumprida a jornada de trabalho na semana, e dispensado o trabalhador sem justa causa, é devido o descanso semanal remunerado quando:


I - o descanso for aos domingos, e o prazo do aviso prévio terminar no sábado, ou na sexta-feira, se o sábado for compensado; e


II - existir escala de revezamento, e o prazo do aviso prévio se encerrar no dia anterior ao descanso previsto.
Parágrafo único. No TRCT, esses pagamentos serão consignados como "domingo indenizado" ou "descanso indenizado" e os respectivos valores não integram a base de cálculo do FGTS.


Seção II


Das Férias


Art. 28. O pagamento das férias simples, em dobro ou proporcionais, será calculado na forma dos arts. 130 e 130A da CLT, salvo disposição mais benéfica prevista em regulamento, convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.


§ 1º O pagamento das férias simples, em dobro ou proporcionais, será acrescido de, pelo menos, 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal.


§ 2º O valor das férias proporcionais será calculado na proporção de 1/12 (um doze) avos por mês ou fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho, observadas as faltas injustificadas no período aquisitivo.


Art. 29. Quando o salário for pago por hora ou tarefa, as férias indenizadas serão calculadas com base na média do período aquisitivo, aplicando-se o salário devido na data da rescisão.


Art. 30. A média das parcelas variáveis incidentes sobre as férias será calculada com base no período aquisitivo, salvo norma mais favorável, aplicando-se o valor do salário devido na data da rescisão.


Art. 31. Quando o salário for pago por percentagem, comissão ou viagem, para o cálculo das férias indenizadas, será apurada a média dos salários recebidos nos 12 (doze) meses que precederem o seu pagamento na rescisão contratual, salvo norma mais favorável.


Seção III


Do Décimo Terceiro Salário


Art. 32. O pagamento do décimo terceiro salário corresponde a 1/12 (um doze) avos da remuneração devida em dezembro ou no mês da rescisão, por mês de serviço.


§ 1º A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será havida como mês integral.


§ 2º É devido o décimo terceiro salário na rescisão contratual por iniciativa do empregado.


Art. 33. Para o empregado que recebe salário variável, a qualquer título, o décimo terceiro salário será calculado com base na média dos meses trabalhados no ano.


Seção IV


Das Parcelas Indenizatórias


Art. 34. Nos contratos a prazo determinado previstos na CLT, o empregador que dispensar o empregado sem justa causa será obrigado a pagar-lhe, a título indenizatório, e por metade, a remuneração a que teria direito até o término do contrato, nos termos do art. 479 da CLT.


§ 1º Nos contratos referidos no caput, havendo cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada, desde que executada, caberá o pagamento do aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias.


§ 2º É devido o recolhimento da multa de 40% (quarenta por cento) sobre os depósitos do FGTS, nos termos do art. 14 do Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990, sem prejuízo da indenização prevista no caput, na rescisão antecipada do contrato a prazo determinado, realizada sem justa causa por iniciativa do empregador e independentemente da existência da cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antecipada.


Art. 35. Na rescisão sem justa causa, ocorrida no período de 30 (trinta) dias que antecede a data-base, é devido o pagamento de indenização adicional equivalente a um salário mensal do empregado, nos termos do art. 9º da Lei no 7.238, de 29 de outubro de 1984.


Parágrafo único. Considera-se salário mensal o devido à data da comunicação da dispensa do empregado, acrescido dos adicionais legais ou convencionais, não se computando o décimo terceiro salário.


Capítulo VIII


DO PAGAMENTO


Art. 36. O pagamento das verbas salariais e indenizatórias constantes do TRCT será efetuado no ato da assistência, em moeda corrente ou em cheque visado.


§ 1º É facultada a comprovação do pagamento por meio de transferência eletrônica disponível, depósito bancário em conta corrente do empregado, ordem bancária de pagamento ou ordem bancária de crédito, desde que o estabelecimento bancário esteja situado na mesma cidade do local de trabalho, o trabalhador tenha sido informado do fato e os valores tenham sido efetivamente disponibilizados para saque nos prazos do § 6º do art. 477 da CLT.


§ 2º Na assistência à rescisão contratual de empregado adolescente ou analfabeto, ou na realizada pelo Grupo Móvel de Fiscalização, instituído pela Portaria MTb nº 550, de 14 de junho de 1995, o pagamento das verbas rescisórias somente será realizado em dinheiro.


Capítulo IX


DOS PROCEDIMENTOS


Art. 37. No ato da assistência, deverá ser examinada:


I - a regularidade da representação das partes;


II - a existência de causas impeditivas à rescisão;


III - a observância dos prazos legais;


IV - a regularidade dos documentos apresentados; e


V - a correção das parcelas e valores lançados no TRCT e o respectivo pagamento.


Art. 38. Se for constatado, no ato da assistência, impedimento legal para a rescisão, insuficiência documental, incorreção ou omissão de parcela devida, o assistente tentará solucionar a falta ou a controvérsia, orientando e esclarecendo as partes.


Parágrafo único. Não sanadas as incorreções constatadas quanto aos prazos, valores e formas de pagamentos ou recolhimentos devidos, serão adotadas as seguintes providências:


I - comunicação do fato ao setor de Fiscalização do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego; e


II - lavratura do respectivo auto de infração, sem prejuízo do inciso I, se o assistente for Auditor-Fiscal do Trabalho.


Art. 39. Apresentados todos os documentos referidos no art. 12, o assistente não poderá deixar de homologar a rescisão quando o empregado com ela concordar.


Art. 40. O assistente esclarecerá as partes que:


I - a homologação de rescisão por justa causa não implica a concordância do trabalhador com os motivos ensejadores da dispensa; e


II - a quitação do empregado na rescisão contratual refere-se tão-somente ao exato valor de cada verba especificada no TRCT.


Art. 41. O assistente especificará no verso das 4 (quatro) vias do TRCT:


I - a discordância do empregado em formalizar a homologação;


II - parcelas e complementos não-constantes no TRCT e quitados no ato da assistência, com os respectivos valores;


III - matéria não solucionada nos termos desta Instrução, assim como a expressa concordância do trabalhador em formalizar a homologação;


IV - o número do auto de infração e o dispositivo legal infringido, na hipótese do inciso II do parágrafo único do art. 38; e


V - quaisquer fatos relevantes para assegurar direitos e prevenir responsabilidades.


Art. 42. Homologada a rescisão contratual e assinadas pelas partes, as vias do TRCT terão a seguinte destinação:
I - as 3 (três) primeiras vias para o empregado, sendo uma para sua documentação pessoal e as outras 2 (duas) para movimentação do FGTS; e


II - a quarta via para o empregador, para arquivo.


Capítulo X


DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


Art. 43. As disposições constantes desta Instrução Normativa são aplicáveis às microempresas e empresas de pequeno porte, no que couber.


Art. 44. As dúvidas e omissões na aplicação desta Instrução Normativa serão submetidas à Secretaria de Relações do Trabalho.


Art. 45. Esta Instrução Normativa entrará em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação, revogando a Instrução Normativa nº 2, de 12 de março de 1992, e demais disposições em contrário.


MARIA LÚCIA DI IORIO PEREIRA


RESOLUÇÕES

39. RESOLUÇÃO Nº 004/2002, DE 23 DE MAIO DE 2002, DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO (DJU 10.06.2002, Seção 1, p. 400).


CERTIFICO E DOU FÉ que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em Sessão Ordinária hoje realizada, sob a Presidência do Ex.mo Ministro Francisco Fausto, Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, presentes os Ex.mos Ministros Vantuil Abdala, Vice-Presidente, Ronaldo Lopes Leal, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Rider Nogueira de Brito, José Luciano de Castilho Pereira, Milton de Moura França, os Excelentíssimos Juízes Francisco Antônio de Oliveira, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, André Luiz Moraes de Oliveira, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, Francisco de Assis Carvalho e Silva, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, RESOLVEU recomendar aos Tribunais Regionais do Trabalho que observem rigorosamente a vedação contida nos incisos V e VI do art. 167 da Constituição Federal e se abstenham de promover descentralizações de créditos orçamentários não amparadas nas hipóteses do Decreto nº 825/93, conforme disposto na Decisão nº 471/2002 - TCU - Plenário, de 8/5/2002, publicada no DOU de 20/5/2002.


Sala de Sessões, 23 de maio de 2002


VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO


Diretor-Geral de Coordenação Judiciária


40. RESOLUÇÃO Nº 005/2002, DE 23 DE MAIO DE 2002, DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO (DJU 10.06.2002, Seção 1, p. 400).

CERTIFICO E DOU FÉ que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em Sessão Ordinária hoje realizada, sob a Presidência do Ex.mo Ministro Francisco Fausto, Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, presentes os Ex.mos Ministros Vantuil Abdala, Vice-Presidente, Ronaldo Lopes Leal, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Rider Nogueira de Brito, José Luciano de Castilho Pereira, Milton de Moura França, os Excelentíssimos Juízes Francisco Antônio de Oliveira, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, André Luiz Moraes de Oliveira, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, Francisco de Assis Carvalho e Silva, Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, RESOLVEU, por maioria, recomendar às Cortes regionais que considerem como de pequeno valor os pagamentos devidos pela União, suas autarquias e fundações públicas federais, cujo valor individual não ultrapasse sessenta salários mínimos, até que seja aprovada medida legislativa que regulamente a matéria.


Sala de Sessões, 23 de maio de 2002


VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO


Diretor-Geral de Coordenação Judiciária


41. RESOLUÇÃO Nº 388, DE 27 DE MAIO DE 2002, DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (DOU 04.06.2002, Seção 1, p. 56). Critérios para reposição de valores ao FGTS, pelos bancos arrecadadores e pagadores de valores do FGTS, empregadores e agentes financeiros.


O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS, na forma do inciso II do art. 5º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e do art. 64, inciso III do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990; e Considerando a necessidade de ratificar os procedimentos adotados pelo Agente Operador do FGTS, no que se refere à reposição de valores devidos ao Fundo; e Considerando, ainda, que as ocorrências aqui tratadas não são contumazes e originam-se de atos não intencionais, resolve:


1 Determinar que toda e qualquer reposição de valores ao FGTS, relativa à contas vinculadas, seja efetuada pelo valor nominal, acrescido de atualização monetária, calculada com base no índice de atualização das contas vinculadas do FGTS e de juros efetivos de 6% ao ano, apurados da data do evento até a data da efetiva devolução dos valores ao FGTS.


2 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.


PAULO JOBIM FILHO


Ministro de Estado do Trabalho e Emprego


Presidente do Conselho Curador do FGTS


42. RESOLUÇÃO Nº 392, DE 6 DE JUNHO DE 2002, DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (DOU 10.06.2002, Seção 1, p. 96). Altera a Resolução n.º 289, de 30 de junho de 1998, e dá outras providências.


O PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4º, inciso VII, do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 320, de 31 de agosto de 1999, tendo em vista a competência prevista no art. 24 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990; e


Considerando a definição das diretrizes de aplicação introduzidas pelo Programa de Subsídios à Habitação de Interesse Social - PSH e a necessidade de adequar os dispositivos da Resolução n.º 289 a essas novas medidas governamentais, para garantir a normalidade do fluxo de contratações das operações de crédito; e


Considerando a necessidade de melhorar a rentabilidade do Fundo, resolve, ad referendum do Conselho:


1 Alterar o item 5 da Resolução nº 289/98, que passa a vigorar com a seguinte redação:


"5 DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO, POR ÁREA DE APLICAÇÃO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO


Em nível nacional, os recursos serão distribuídos por área de aplicação, conforme segue:




ÁREA DE APLICAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS (%)





HABITAÇÃO POPULAR 

60%





SANEAMENTO BÁSICO/INFRA-ESTRUTURA URBANA 

30%





OPERAÇÕES ESPECIAIS

10%



2 Alterar o subitem 5.1 da Resolução nº 289/98, que passa a vigorar com a seguinte redação:


"5.1 No âmbito das Unidades da Federação - UF, a distribuição de recursos das áreas de Habitação Popular e Saneamento Básico e Infra-estrutura Urbana observarão variáveis técnicas relacionadas, em cada UF, às respectivas arrecadação bruta das contas vinculadas do FGTS, população urbana, demanda habitacional e déficit de serviços de água e esgoto, as quais receberão ponderações específicas, conforme quadro abaixo:"


3 Alterar o subitem 5.2 da Resolução nº 289/98, que passa a vigorar com a seguinte redação:


"5.2 O quadro de distribuição de recursos para contratação das áreas de Habitação Popular e de Saneamento Básico e Infra-estrutura Urbana, por Unidade da Federação, constitui o Anexo desta Resolução."


4 Alterar o item 7 e seus subitens, da Resolução no 289/98, que passam a vigorar com a seguinte redação:


"7 DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO


Ficam definidos os seguintes limites para operações de crédito com recursos do FGTS na área de Habitação Popular:
a) de financiamento e de repasse por unidade: até R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais);


b) de renda familiar bruta: até R$ 2.000,00 (dois mil reais).


7.1 Ficam admitidos, nos programas Carta de Crédito Associativo, Apoio à Produção e Carta de Crédito Individual, para construção, aquisição de terreno e construção e aquisição de unidade nova, entendida como o imóvel pronto com até 180 dias de habite-se ou com prazo superior a 180 dias desde que não tenha sido habitado ou alienado, os limites na forma que se segue:


a) de financiamento e de repasse por unidade: até R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais);


b) de renda familiar bruta: até R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinqüenta reais).


7.1.1 Serão definidos critérios, pelo Gestor da Aplicação, para a implementação dos limites, os quais levarão em consideração as características da demanda por região e o volume global de operações contratadas.


7.2 .................


7.2.1 Os remanejamentos de que trata este subitem terão privilégio sobre os remanejamentos mencionados no subitem 5.2.1, observada a manutenção dos recursos de que trata o subitem 7.4, que serão objeto de transferência apenas quando estiverem esgotados os recursos dos outros programas e áreas de aplicação.


7.2.2 No caso de remanejamentos da área de Operações Especiais, os valores deverão ser considerados como da área de Saneamento e Infra-estrutura Urbana.


7.3 Para fins de melhoria da rentabilidade do Fundo, serão admitidas Operações Especiais nas áreas de Habitação, Saneamento e Infra-estrutura, desde que os respectivos programas venham a ser aprovados pelo Conselho Curador do FGTS.


7.3.1 Fica destinado às operações especiais da área de habitação o equivalente a 70% dos recursos consignados à área de Operações Especiais.


7.3.2 As Operações Especiais na área de Habitação ficam admitidas nos Programas Carta de Crédito Associativo, Apoio à Produção e Carta de Crédito Individual, para construção, aquisição de terreno e construção, bem como para aquisição de unidade nova, entendida como o imóvel pronto com até 180 dias de habite-se ou com prazo superior a 180 dias desde que não tenha sido habitado ou alienado, observando-se os seguintes limites:


a) de financiamento e de repasse por unidade: até R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais);


b) de avaliação: até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);


c) de renda familiar bruta: até R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).


7.4 O Agente Operador deverá orientar os Agentes Financeiros no sentido de priorizar as contratações que atendam à população com renda familiar de até R$ 1.000,00 (um mil reais), destinando para as respectivas contratações 20% (vinte por cento), no mínimo, dos recursos alocados no Orçamento de Contratações à área de Habitação Popular.


7.5 O Agente Operador disponibilizará ao Gestor da Aplicação informações relativas às operações de crédito realizadas na área de habitação popular com famílias de mais baixa renda."


5 Alterar o subitem 8.2 da Resolução nº 289/98,que passa a vigorar com a seguinte redação:


"8.2 VALOR MÁXIMO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL NA ÁREA DE HABITAÇÃO


Na área de Habitação Popular serão passíveis de obtenção de crédito, com recursos do FGTS, imóveis residenciais cujo valor de avaliação não exceda a R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais)."


8.2.1 Será admitido o valor máximo de avaliação de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para os imóveis enquadrados nas operações especiais da área de Habitação.


6 Alterar os subitens 8.5.1 e 8.6 da Resolução nº 289/98, que passam a vigorar com a seguinte redação:


"8.5.1 Nas operações relativas a financiamentos a pessoas físicas, serão observadas as taxas de juros nominais a seguir discriminadas:




FAIXA DE RENDA

TAXA NOMINAL DE JUROS


AGENTE OPERADOR X AGENTE FINANCEIRO

TAXA NOMINAL DE JUROS


AGENTE FINANCEIRO X MUTUÁRIO





ATÉ R$1.000,00 

5,20 a 5,80% a.a.(*)

6,00% a.a.





DE R$1.000,01 A R$2.000,00 

6,00% a.a.

8,16% a.a.





DE R$2.000,01 A R$3.250,00 

6,00% a.a.

8,16% a.a.





DE R$3.250,01 A R$4.500,00 

8,00% a.a.

10,16% a.a.





(*) a taxa de juros nominal do empréstimo do Agente Operador ao Agente Financeiro poderá variar de 5,2% a.a. a 5,8% a.a., em função da classificação do nível de risco do Agente Financeiro, preservada a taxa se juros ao beneficiário final de 6% a.a.







8.6 PRAZO DE AMORTIZAÇÃO


Nas operações com recursos do FGTS serão admitidos os prazos máximos de amortização a seguir, observando-se, ainda, que o valor da prestação de amortização e juros deve corresponder, no mínimo, a R$ 30,00 (trinta reais), excluídas as operações enquadradas no Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH:


a) ...........


b) ............"


7 Alterar o subitem 8.7 e seus subitens da Resolução n.º 289/98, que passam a vigorar com a seguinte redação:


"8.7 DESCONTO NOS FINANCIAMENTOS A PESSOAS FÍSICAS


Nos financiamentos a mutuários pessoas físicas, com renda não superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) poderá ser concedido desconto pelo FGTS.


8.7.1 Para fins de definição do valor do desconto, de que trata o "caput" serão adotados os seguintes procedimentos:


a) é calculado o valor de financiamento a que o proponente tem acesso, com base nas condições a serem estabelecidas pelo Gestor da Aplicação;


b) a partir do valor do financiamento solicitado, define-se o encargo mensal devido, nas mesmas condições utilizadas para o cálculo do valor de financiamento definido na alínea "a";


c) mantendo-se o valor do encargo mensal definido conforme a alínea anterior, calcula-se o valor do financiamento que lhe corresponde, à taxa nominal de juros de 6,0 % a.a. (seis por cento ao ano);


d) o desconto, quando for o caso, será equivalente ao valor obtido pela diferença entre o valor do financiamento solicitado e o calculado conforme a alínea anterior.


8.7.2 Nas operações com pessoas físicas com renda familiar bruta de até R$ 1.000,00(um mil reais), o diferencial de juros entre 6,00% a.a. e 8,16% a.a., calculado com base no fluxo teórico do financiamento, será suportado pelo FGTS, utilizando-se recursos da rubrica Desconto Financeiro, pago a vista ao Agente Financeiro, em espécie.


8.7.3 Nas operações com pessoas físicas com renda familiar bruta de até R$ 2.000,00 (dois mil reais), a Taxa de Administração, de que trata a alínea "d" do subitem 8.8.1, será suportada pelo FGTS, utilizando-se recursos da rubrica "Desconto Financeiro", paga a vista, em espécie, ao valor presente calculado à taxa de desconto de 12% a.a. no prazo da operação.


8.7.4 O Conselho Curador definirá, anualmente, juntamente com os Planos de Contratações e Metas Físicas, o volume global de descontos a ser concedido, na forma prevista no subitem 8.7.


8.7.4.1 O Gestor da Aplicação encaminhará ao Conselho Curador, na reunião subseqüente aos remanejamentos que efetuar com base nesta Resolução, informações relativas aos valores necessários para fazer frente ao desconto correspondente.


8.7.5 Na efetivação, pelo mutuário, de liquidação antecipada da dívida, amortização extraordinária, transferência da dívida e/ou redução de prazo de amortização, os valores dos descontos financeiro de que tratam os subitens 8.7.2 e 8.7.3, devem ser restituídos ao Fundo, calculados:


a) a parcela de desconto, calculada em consonância com o subitem 8.7.2, será resultante da diferença entre o valor apurado no fluxo teórico da dívida, na data do evento, considerando as condições anteriores pelo prazo remanescente e o valor apurado nas novas condições decorrentes do evento;


b) a parcela de desconto, calculada em consonância com o subitem 8.7.3, será proporcional ao prazo de amortização antecipado, na data do evento, remunerada com o mesmo índice de atualização monetária aplicado aos saldos das contas vinculadas do FGTS.


8.7.6 Nos financiamentos concedidos a beneficiários com renda familiar de até R$ 1.000,00 (um mil reais), fica vedada a concessão, na mesma operação, de subsídio do PSH e desconto do FGTS.


8.7.7 Nas faixas de renda familiar bruta em que as regras definidas pelo PSH forem vantajosas ao beneficiário final, os Agentes Financeiros deverão priorizar a utilização destes recursos.


8.7.8 O somatório dos valores pagos pelo FGTS, a título de remuneração do Agente Financeiro, não poderá exceder a 75% (setenta e cinco por cento) do valor do saldo devedor inicial da operação."


8 Alterar o subitem 8.8.1 da Resolução nº 289/98, que passa a vigorar com a seguinte redação:


"8.8.1 Remuneração pela Operação Financeira


Constituem remuneração do Agente Financeiro, por operação de crédito realizadas:


a) nas operações de Habitação e de Saneamento e Infra-estrutura com pessoas jurídicas, o Agente Financeiro receberá o diferencial de juros nominal de 2 % (dois por cento) ao ano, incidente sobre o saldo devedor das operações de crédito, durante as fases de carência e retorno, cobrados no encargo mensal;


b) nas operações de Habitação com pessoas físicas, com renda de até R$ 1.000,00 (um mil reais), o Agente Financeiro receberá o diferencial de juros nominal entre 6% a.a. e 8,16% a.a , incidente sobre o saldo devedor das operações de crédito, durante as fases de carência e retorno, cobrados no encargo mensal;


c) nas operações de Habitação com pessoas físicas, com renda superior a R$ 1.000,00 (um mil reais), o Agente Financeiro receberá o diferencial entre os juros nominais definidos no subitem 8.5.1, incidente sobre o saldo devedor das operações de crédito, durante as fases de carência e retorno, cobrados no encargo mensal;


d) nas operações de Habitacão com pessoas físicas, adicionalmente ao disposto nas alíneas "b" e "c", será cobrado, juntamente com o encargo mensal, reajustável anualmente pelo mesmo índice aplicado ao saldo devedor, o valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) ao mês, com redução de 10% (dez por cento) a cada período de dois anos, até atingir o valor de R$ 18,00 (dezoito reais)."


9 As operações que se encontrem em tramitação nos Agentes Financeiros poderão ser realizadas nas condições anteriores a esta norma, desde que sejam contratadas em até trinta dias, contados a partir da data da vigência desta Resolução.


10 Prorrogar, para o exercício de 2003, as diretrizes para a aplicação dos recursos e para a elaboração das propostas orçamentárias do FGTS, instituídas pela Resolução no 289, de 30 de junho de 1998, suas alterações e aditamentos.


11 Ficam revogados os subitens 8.8.1.1, 8.8.1.2 e 8.8.4 da Resolução no 289, de 30 de junho de 1998, e a Resolução nº 376, de 17 de dezembro de 2001.


12 Esta Resolução tem vigência a partir de 31 de maio de 2002.


PAULO JOBIM FILHO


Presidente do Conselho


43. RESOLUÇÃO Nº 2, DE 18 DE JUNHO DE 2002, DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PIS-PASEP (DOU 21.06.2002, Seção 1, p. 152).


O CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PIS-PASEP, no uso das atribuições que lhe confere o art. 10 do Decreto nº 78.276, de 17 de agosto de 1976, e considerando o disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, combinado com o disposto no art. 12 da Lei nº 9.365, de 16 de dezembro de 1996, resolve:


I - Autorizar a distribuição aos participantes do saldo registrado na Reserva para Ajustes de Cotas em 30.06.2001.


Parágrafo único. A distribuição de que trata este inciso será efetuada mediante crédito na conta individual do participante, na data-base de 30.06.2002, de valor correspondente a 0,901% do saldo da respectiva conta antes do crédito de que trata o art. 3º da Lei Complementar nº 26/75.


II - Considerando o disposto no art. 12 da Lei nº 9.365/96, os créditos de que trata o art. 3º da Lei Complementar nº 26/75 serão efetuados no encerramento do exercício financeiro 2001/2002, mediante a aplicação dos percentuais abaixo discriminados sobre o saldo da conta individual do participante após a distribuição da reserva de que trata o inciso I:


a) atualização monetária, 3,538%;


b) juros, 3%;


c) resultado líquido adicional, 3%.


Parágrafo único. Nos termos do § 2º do art. 4º da Lei Complementar nº 26/75 será facultado aos participantes o saque da parcela correspondente às alíneas "b" e "c", obedecido o cronograma de pagamentos a ser divulgado oportunamente.


III - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.


ALMÉRIO CANÇADO DE AMORIM


Coordenador


44. RESOLUÇÃO Nº 393, DE 24 DE JUNHO DE 2002, DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (DOU 01.07.2002, Seção 1, p. 181). Referenda a Resolução n.º 392, de 6 de junho de 2002.


O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, na forma do Art. 5º, Inciso I, da Lei n.º 8.036, de 11 de maio de 1990, e do Art. 64, Inciso I, do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto n.º 99.684, de 8 de novembro de 1990; e


Considerando a publicação da resolução, ad referendum do Colegiado, no Diário Oficial da União de 10 de junho de 2002; resolve:


1 Referendar a Resolução n.º 392/2002, de 6 de junho de 2002.


2 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.


PAULO JOBIM FILHO


Presidente do Conselho


45. RESOLUÇÃO N° 398, DE 24 DE JUNHO DE 2002, DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO ((DOU 01.07.2002, Seção 1, p. 182). Altera, excepcionalmente, a data da reformulação do Orçamento e do Plano de Contratações e Metas Físicas do FGTS para 2002.


O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, com base no artigo 5º, inciso III, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, e do artigo 64, inciso III, do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990,


Considerando que as previsões do Orçamento do FGTS para 2002 estão sendo confirmadas na sua execução, não havendo necessidade de ajustes;


Considerando que o Orçamento do FGTS será sensibilizado pelo início do pagamento dos créditos complementares de que trata a Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001; resolve:


1 Autorizar, excepcionalmente, o adiamento para o mês de agosto de 2002, da reformulação do Orçamento e do Plano de Contratações e Metas Físicas do FGTS para 2002, de que trata o subitem 9.1 da Resolução nº 289, de 30 de junho de 1998, alterado pelo item 6 da Resolução nº 378, de 17 de dezembro de 2001.


2 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.


PAULO JOBIM FILHO


Presidente do Conselho


46. RESOLUÇÃO Nº 400, DE 24 DE JUNHO DE 2002, DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO ((DOU 01.07.2002, Seção 1, pp. 183-4). Altera a alínea "b" do item 1 da Resolução nº 345, de 29 de junho de 2000 e dá outras providências.


O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, na forma do art. 5º, Inciso I, da Lei nº 8.036, de 11.05.90, e do artigo 64, Inciso I do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 08.11.90;


Considerando as conclusões do Grupo de Discussão Técnica sobre o Programa de Arrendamento Residencial - PAR, no sentido de propor medidas com relação ao realinhamento do Programa às metas fixadas;


Considerando que as unidades produzidas no âmbito do PAR não são acessíveis à população de mais baixa renda, ainda que constituam a maioria absoluta do deficit habitacional;


Considerando que é de interesse do FGTS a consecução dos objetivos do Programa e que a simples devolução dos valores não aplicados no exercício de 2001 não representa benefícios aos trabalhadores ou à população alvo dos programas do Fundo; resolve:


1 Alterar a alínea "b" do item 1 da Resolução nº 345, de 29 de junho de 2000, prorrogando até o final do exercício de 2003 o prazo para a contratação dos recursos alocados ao Programa de Arrendamento Residencial - PAR.


2 Autorizar, em caráter excepcional, que os valores não contratados no exercício de 2001, remunerados na forma da alínea "d" da Resolução nº 345/2000, permaneçam no Programa, destinados ao atendimento da população com rendimento familiar mensal inferior a R$ 800,00 (oitocentos reais).


3 Em contrapartida ao disposto no item 2, o Gestor do Programa promoverá o destaque de recursos da ordem de R$ 450 milhões (quatrocentos e cinqüenta milhões de reais), para o atendimento àquele estrato da população, bem como analisará as medidas propostas pelo Grupo de Discussão Técnica, com vistas à sua implementação, destacadamente no que se refere aos novos parâmetros de projeto.


4 Determinar que o Gestor da Aplicação e o Agente Operador, no âmbito das respectivas competências, procedam ao exame das propostas apresentadas pelo Grupo de Discussão Técnica, implementando as medidas que venham a contribuir para o aperfeiçoamento do Programa.


5 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Resolução nº 384, de 12 de março de 2002.


PAULO JOBIM FILHO


Presidente do Conselho


47. RESOLUÇÃO Nº 401, DE 24 DE JUNHO DE 2002, DO CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (DOU 01.07.2002, Seção 1, p. 184). Altera os subitens 2.1 e 2.2 da Resolução nº 387, de 27 de maio de 2002.


O CONSELHO CURADOR DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, na forma do art. 5º, inciso I, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, e do artigo 64, inciso I, do Regulamento Consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto no 99.684, de 8 de novembro de 1990; e


Considerando que a redação dada aos subitens 2.1 e 2.2 da Resolução n.º 387, de 27 de maio de 2002, apresenta inconsistência na definição de prazos; resolve:


1 Alterar os subitens 2.1 e 2.2 da Resolução n.º 387, de 27 de maio de 2002, que passam a viger com a seguinte redação:
"2.1 No prazo de 60 dias, a contar da regulamentação desta Resolução, o Gestor da Aplicação selecionará as cartas-consultas de redirecionamento de contrato, mantidas as demais condições financeiras e de prazo do contrato original, sem prejuízo da análise técnica da operação, inclusive, no que tange à regulamentação legal e institucional vigentes quanto ao endividamento do setor público e ao impacto fiscal das correspondentes operações.


2.2 Os mutuários das operações a serem redirecionadas deverão apresentar cartas-consultas das alterações pretendidas, no prazo e condições a serem disciplinadas pelo Gestor da Aplicação"


2 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.


PAULO JOBIM FILHO


Presidente do Conselho


RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

48. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 866/2002, DE 6 DE JUNHO DE 2002, DO PLENO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (DJU 20.06.2002, Seção 1, p. 302).


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 Francisco Fausto, presentes os Ex.mos Ministros Vantuil Abdala, Wagner Pimenta, Ronaldo Lopes Leal, Rider Nogueira de Brito, José Luciano de Castilho Pereira, Milton de Moura França, João Oreste Dalazen, Gelson de Azevedo, Carlos Alberto Reis de Paula, Antônio José de Barros Levenhagen, Ives Gandra da Silva Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes e Renato de Lacerda Paiva e o Ex.mo Subprocurador-Geral do Trabalho, Dr. Jonhson Meira Santos, RESOLVEU, por unanimidade:


I – convocar, para atuar nesta Corte, em caráter excepcional e temporário, no período de 1º de agosto a 19 de dezembro de 2002, os Ex.mos Juízes João Ghisleni Filho, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; Terezinha Célia Kineipp Oliveira, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região; Helena Sobral Albuquerque e Mello, do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região; Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro, do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região; Guilherme Augusto Caputo Bastos, do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região; e Márcio Eurico Vitral Amaro, do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região;


II - reconvocar, para prosseguir atuando nesta Corte, no período de 1º de agosto a 19 de dezembro de 2002, em caráter excepcional e temporário, os Ex.mos Juízes Aloysio Santos, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região; Paulo Roberto Sifuentes, do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região; Horácio Raymundo de Senna Pires, do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região; Eneida Melo Correia de Araújo, do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região; Walmir Oliveira da Costa, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região; Altino Pedrozo dos Santos, do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região; João Amilcar Silva e Souza Pavan, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região; e José Pedro de Camargo Rodrigues de Souza, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região;


III – que o Ex.mo Juiz Altino Pedrozo dos Santos funcionará na 2ª Turma, assumindo a relatoria dos processos que estavam distribuídos ao Ex.mo Juiz Carlos Francisco Berardo, em virtude do término da convocação desse Magistrado;


IV - que os processos distribuídos ao Ex.mo Juiz Altino Pedrozo dos Santos, nos quais S.Ex.a apôs visto, permanecerão vinculados a esse Magistrado;


V – que os Ex.mos Juízes Guilherme Augusto Caputo Bastos, Márcio Eurico Vitral Amaro, Terezinha Célia Kineipp Oliveira, Maria do Perpétuo Socorro Wanderley de Castro, Helena Sobral Albuquerque e Mello e João Ghisleni Filho assumirão, respectivamente, a relatoria dos processos que estavam distribuídos aos Ex.mos Juízes Altino Pedrozo dos Santos, Maria de Assis Calsing, Luiz Carlos Araújo, Anelia Li Chum, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira e Luiz Francisco Guedes de Amorim;


VI – que os demais juízes reconvocados permanecerão nas Turmas onde vinham atuando e vinculados aos processos que lhes estavam distribuídos;


VII – que, em havendo necessidade de convocar juízes de Tribunais Regionais do Trabalho para atuar nesta Corte no primeiro período do ano judiciário vindouro, que se iniciará em fevereiro de 2003, serão renovados, pelo menos, 50% (cinqüenta porcento) dos atuais convocados, permanecendo aqueles que apresentarem menor tempo de serviço à disposição do Tribunal Superior do Trabalho.


Sala de Sessões, 6 de junho de 2002.


VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO


Diretor-Geral de Coordenação Judiciária


PROVIMENTOS

49. PROVIMENTO Nº 4/2002, DE 29 DE MAIO DE 2002, DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO (DJU 04.06.2002). Determina que todos os processos de tramitação preferencial e/ou de rito sumaríssimo devem trazer essa característica impressa na capa.


O Ministro RONALDO LEAL, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO que os processos de tramitação preferencial devem trazer essa característica impressa na capa; e CONSIDERANDO que os processos de rito sumaríssimo também devem conter essa característica distintiva, RESOLVE:


Art. 1º - Os Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho devem determinar que os processos de tramitação preferencial ostentem, nas capas, em letras destacadas, o registro dessa característica. O mesmo procedimento deve ser observado com relação aos processos de rito sumaríssimo.


Art. 2º - Os Corregedores Regionais devem adotar as mesmas regras do art. 1º no tocante aos autos que tramitam nas Varas do Trabalho.


Art. 3º - Os serviços de autuação dos Tribunais Regionais devem velar pela preservação dos registros feitos nas Varas do Trabalho, conservando-os na nova capa do processo.


Este provimento entrará em vigor na data da publicação.


Publique-se.


Cumpra-se.


Brasília, 29 de maio de 2002.


RONALDO LEAL


Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho


50. PROVIMENTO Nº 01, DE 17 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA E DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 19.06.2002, 1º Caderno, p. 72). Altera o parágrafo 3º do artigo 2º do Provimento nº 01, de 20 de agosto de 2001.


A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, JUÍZA ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA,  E O CORREGEDOR REGIONAL, JUIZ MARIO CHAVES, no uso de suas atribuições legais e regimentais,


CONSIDERANDO a indispensável publicidade a ser dada a eventuais alterações do número de linha telefônica disponibilizada aos usuários para recebimento de transmissões por fac-símile para a prática dos atos processuais que dependam de petição escrita, na forma da Lei 9.800/99;


CONSIDERANDO a necessidade de divulgação permanente do número dessas linhas telefônicas para o adequado uso do sistema de transmissão,


RESOLVEM:


Art. 1º Alterar o § 3º do artigo 2º do Provimento 01, de 20 de agosto de 2001, que passa a ter a seguinte redação: 


Art. 2º- ..............................................................................................................................


......................................................................................................................................


.......................................................


§ 3º - Para as petições dirigidas às unidades judiciárias do Interior as linhas disponíveis são as constantes do Anexo, disponibilizado permanentemente no site deste Tribunal (www.trt4.gov.br) e a ser objeto de republicação na imprensa oficial sempre que houver qualquer alteração.


Art. 2º Este Provimento entra em vigor a partir de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.


Porto Alegre, 17 de junho de 2002.


ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA,


Presidente.


MARIO CHAVES,


Corregedor Regional.


CIRCULARES

51. CIRCULAR Nº 3.125, DE 12 DE JUNHO DE 2002, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (DOU 14.06.2002, Seção 1, p. 21). Dispõe sobre o atendimento ao público nas dependências de 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 12 de junho de 2002, tendo em vista o disposto no art. 2º da Resolução nº 2.938, de 8 de março de 2002, decidiu:


Art. 1º Determinar que, nos dias úteis em que ocorrer jogo da Seleção Brasileira no Mundial 2002 às 8:30 horas, não haverá atendimento ao público antes das 12:00 horas, horário de Brasília, nas dependências das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.


Art. 2º Esta Circular entra em vigor na data de sua publicação.


SÉRGIO DARCY DA SILVA ALVES


Diretor


52. CIRCULAR Nº 251, DE 19 DE JUNHO DE 2002, DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (DOU 20.06.2002, Seção 1, pp. 10-6). Estabelece procedimentos pertinentes aos Recolhimentos ao FGTS, da Multa Rescisória e das Contribuições Sociais.


A Caixa Econômica Federal - CAIXA, na qualidade de Agente Operador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 7º, inciso II, da Lei n.º 8.036/90, de 11.05.90, e de acordo com o Regulamento consolidado do FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684/90, de 08.11.90 e alterado pelo Decreto nº 1.522/95, de 13.06.95, em consonância com a Lei nº 9.012/95, de 11.03.95, dispõe sobre os procedimentos pertinentes aos Recolhimentos ao FGTS, da Multa Rescisória, bem como das Contribuições Sociais de que trata a Lei Complementar n.º 110/01, de 29.06.01 e os Decretos n.º 3.913/01 e 3.914/01, de 11.09.01 e o parágrafo 1º e 2º do artigo 2º, do decreto nº 3.913/01, de 11/09/01.


1  DOS FORMULÁRIOS DE RECOLHIMENTO DO FGTS


1.1  Os recolhimentos do FGTS, devem ser efetuados utilizando-se da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, da Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social – GRFC ou do Documento Específico de Recolhimento do FGTS - DERF.


1.1.1  O recolhimento dos débitos inscritos em dívida ativa do FGTS, ajuizados ou não, é realizado por meio da Guia de Recolhimento da Dívida Ativa do FGTS - GRDA, sendo utilizado o código de recolhimento 901 - Recolhimento ao FGTS de débito inscrito e/ou ajuizado.


1.2  Com o intuito de viabilizar o relacionamento seguro de informações por canais alternativos de baixo custo entre os diversos ramos da sociedade utilizando-se de modernas mídias de comunicação, principalmente da Rede Mundial de Computadores – Internet, a CAIXA disponibiliza o aplicativo Conectividade Social que é constituído, dentre outras ferramentas e processos, de um site tecnológico.


2  DA GFIP 


2.1  Para realização dos recolhimentos nas contas tituladas pelos trabalhadores, vinculadas ao FGTS, de que tratam as Leis n.º 8.036/90, 9.601/98 e 10.097/00, das contribuições sociais instituídas pela Lei Complementar n.º 110/01, bem como a prestação de informações à Previdência Social, de que trata a Lei nº 9.528/97, o empregador/contribuinte deve utilizar, obrigatoriamente, a GFIP.


2.1.1  A GFIP pode ser apresentada sob três formas:


- GFIP – emitida pelo SEFIP;


- GFIP avulsa (uso exclusivo para empregadores domésticos e depósitos recursais); e


- GFIP pré-impressa (uso exclusivo para empregadores domésticos).


2.1.2  A GFIP será aceita pela Caixa e rede bancária conveniada se apresentada em uma das formas acima mencionadas, não sendo acatáveis quaisquer outras formas de geração, ainda que tenham aparente identidade com os modelos oficiais.


2.1.3  Para fins de quitação da GFIP, o empregador/contribuinte deve apresentá-la em 2 (duas) vias, com a seguinte destinação:


- 1ª VIA - CAIXA/BANCO CONVENIADO;


- 2ª VIA - EMPREGADOR/CONTRIBUINTE


2.1.3.1  Compete ao empregador/contribuinte, para fins de controle e fiscalização, manter em arquivo, pelo prazo legal, a sua via autenticada da GFIP, bem como o protocolo do Conectividade Social, quando for o caso.


2.1.4  Cada GFIP deve conter apenas uma competência, constituindo-se em documento de recolhimento do FGTS quando autenticado.


2.1.5  O empregador/contribuinte deve informar os valores relativos à remuneração do trabalhador, expressos na moeda vigente da competência a que se referir o recolhimento.


2.1.6  Na ausência do oportuno recolhimento, o empregador deverá prestar informações à Previdência Social preenchendo uma GFIP Declaratória, utilizando-se do SEFIP, o que corresponderá a uma confissão de dívida dos valores dela decorrentes e constitui crédito passível de inscrição em dívida ativa junto a CAIXA e MPAS.


2.2  DA GFIP EM MEIO MAGNÉTICO


2.2.1  Conforme Portaria Interministerial 326/00, de 19.01.00, do Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS e do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, a partir da competência agosto de 2000, o empregador está obrigado a recolher/apresentar a GFIP em meio magnético, exceto quando se tratar de depósito recursal – código 418 ou Recolhimento para empregado doméstico.

2.2.2  Para o recolhimento/apresentação da GFIP em meio magnético, o empregador/contribuinte deve orientar-se pelo Manual de Orientação da GFIP para Usuários do SEFIP, disponível nos “sites”:


- da CAIXA (www.caixa.gov.br); 


- do MPAS (www.previdenciasocial.gov.br);


- do MTE (www.mte.gov.br).


2.2.2.1  Sempre que houver atualização do aplicativo SEFIP, a CAIXA publicará no Diário Oficial da União - DOU comunicado informando que a nova versão encontra-se disponível nos sites citados acima, para captura pelo empregador.


2.2.3  A apropriação dos valores recolhidos pelo empregador em contas individuais de seus empregados só pode ser acatada quando o arquivo de individualização tiver sido gerado pelo programa SEFIP e houver a confirmação da quitação da GFIP.


2.2.3.1  O arquivo de individualização gerado pelo programa SEFIP, poderá ser transmitido por meio da Internet, utilizando-se do aplicativo Conectividade Social, disponível no site da CAIXA (www.caixa.gov.br), ou entregado nas Agências Bancárias conveniadas, disquete, quando do seu recolhimento.


2.2.4  O recolhimento do FGTS somente deve ser acatado pela rede bancária conveniada ou agentes lotéricos se a GFIP for a gerada pelo Programa SEFIP, devendo estar acompanhada do protocolo de envio do arquivo magnético via Conectividade Social, ou do disquete, correspondente à respectiva GFIP.


2.2.5  A remuneração referente ao décimo terceiro salário, inclusive suas antecipações, deve ser informado, na moeda vigente, na competência a que se referir o recolhimento, separadamente da remuneração regular.


2.2.6  Os registros constantes dos arquivos magnéticos não necessitam da reprodução concomitante em meio papel, devendo o empregador/contribuinte, porém, preservar seus arquivos pelo prazo legal, conforme previsto no art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036, de 11/05/1990, para fins de fiscalização que, quando solicitadas, devem ser apresentadas em meio papel ou outro meio admitido pela fiscalização.


2.2.7  Os disquetes referentes ao recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social, entregues pelos empregadores/contribuintes, após tratamento das informações pela CAIXA, serão inutilizados.


2.2.8  Quando o arquivo de individualização for transmitido via Conectividade Social, além das duas vias da GFIP, o empregador deve apresentar o comprovante de envio – protocolo, para fins de comprovação da transmissão do arquivo.


2.2.9  A GFIP declaratória deve ser apresentada em uma via juntamente com o disquete, devendo a CAIXA e/ou o banco conveniado, obrigatoriamente, apor o carimbo Norma de Execução CSA/CIEF nº 001/90 na GFIP, atestando o recebimento do disquete, devolvendo-a ao empregador como comprovante de entrega, no entanto, o acatamento do disquete não garante a autenticidade dos dados contidos, somente após a validação do mesmo.


2.2.9.1  Em se tratando de GFIP declaratória de ausência de fato gerador das contribuições para a Previdência Social e FGTS (código de recolhimento 906), será dispensada a entrega da GFIP referente às competências subseqüentes até a ocorrência de fatos determinantes de recolhimento ao FGTS e/ou fato gerador de contribuição previdenciária.


2.2.10  Quando o arquivo, referente a GFIP declaratória for transmitido via Internet, utilizando-se do aplicativo Conectividade Social, o comprovante de envio é o protocolo gerado pela transmissão, o qual deve ser anexado à correspondente GFIP e mantidos em arquivo para fins de controle e fiscalização.


2.2.10.1  Neste caso, não é necessária a apresentação da GFIP em agências da CAIXA ou de bancos conveniados, pois o protocolo gerado pelo Conectividade Social é o comprovante do envio das informações.


2.2.11  Quando tratar-se de categoria 06 – Empregado doméstico, fica dispensada a entrega de GFIP Declaratória.


2.2.12  Categorias de empregados previstas no SEFIP, para informação pelo empregador/contribuinte:


CÓDIGO

CATEGORIA



01

Empregado 



02

Trabalhador avulso 



03

Trabalhador não vinculado ao RGPS, mas com direito ao FGTS  



04

Empregado sob contrato de trabalho por prazo determinado (Lei n( 9.601/98) 



05

Contribuinte individual – Diretor não empregado com FGTS (Lei n.º 8.036/90, art. 16) 



06

Empregado doméstico 



07

Menor aprendiz – Lei 10097/2000



11

Contribuinte individual – Diretor não-empregado e demais empresários sem FGTS 



12

Demais agente públicos – os servidores de órgão ou entidade da administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, vinculados ao RGPS e sem direito ao FGTS, não enquadrados nas hipóteses dos códigos 19 a 21



13

Contribuinte individual – Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina, com contribuição sobre remuneração  



14

Contribuinte individual – Trabalhador autônomo ou a este equiparado, inclusive o operador de máquina, com contribuição sobre salário-base (até competência 02/2000)



15

Contribuinte individual – Transportador autônomo, com contribuição sobre remuneração 



16

Contribuinte individual – Transportador autônomo – com contribuição sobre salário-base (até competência 02/2000)



17

Contribuinte individual – cooperado que presta serviço a empresas contratantes da cooperativa de trabalho 



18

Contribuinte Individual – Transportador cooperado que presta serviços a empresas contratantes para cooperativa de trabalho 



19

Agente Político – em exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, os Ministros de Estado, Secretários de Estado e Secretários municipais não amparado por regime próprio de Previdência Social, na qualidade de servidor titular do cargo eletivo



20

Servidor Público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, Servidor Público ocupante de cargo temporário



21

Servidor Público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Ministério Público e do Tribunal e Conselho de Contas



2.2.13  Códigos de recolhimento previstos no SEFIP, para informação pelo empregador/contribuinte:


Cód.

Situação



115

Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social (no prazo ou em atraso) 



130

Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social relativas ao trabalhador avulso (no prazo ou em atraso) 



145

Recolhimento ao FGTS de diferenças apuradas pela CAIXA 



150

Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social de empresa prestadora de serviços com cessão de mão-de-obra e empresa de trabalho temporário (Lei n.º 6.019/74), em relação aos empregados cedidos, ou de obra de construção civil – empreitada parcial (no prazo ou em atraso) 



155

Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social de obra de construção civil – empreitada total ou obra própria (no prazo ou em atraso) 



307

Recolhimento de Parcelamento do FGTS e Informações à Previdência Social 



317

Recolhimento de Parcelamento do FGTS de empresa com tomador de serviços e Informações à Previdência Social 



327

Recolhimento de Parcelamento do FGTS priorizando DEP e JAM e Informações à Previdência Social 



337

Recolhimento de Parcelamento do FGTS priorizando DEP e JAM de empresas com tomador de serviços e Informações à Previdência Social 



345

Recolhimento ao FGTS de diferenças de Parcelamento apuradas pela CAIXA 



608

Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social relativos a dirigente sindical (no prazo ou em atraso) 



640

Recolhimento ao FGTS para empregado não optante (competência anterior a 10/1988) 



650

Recolhimento ao FGTS e prestação de informações à Previdência Social relativos a dissídio coletivo ou reclamatória trabalhista (no prazo ou em atraso) 



660

Recolhimento exclusivo ao FGTS referente a reclamatória trabalhista (no prazo ou em atraso) 



903

Declaração do valor adicional pago pelo sindicato a dirigente sindical,  do valor pago pela Justiça do Trabalho a magistrado classista temporário  ou do valor pago pelos Tribunais Eleitorais aos nomeados magistrados, sobre os quais não incide FGTS 



904

Declaração para a Previdência Social e para o FGTS em decorrência de dissídio coletivo ou reclamatória trabalhista 



905

Declaração para a Previdência Social e para o FGTS 



906

Declaração de ausência de fato gerador das contribuições para a Previdência Social e FGTS (Sem Movimento) 



907

Declaração para a Previdência Social e para o FGTS de empresa prestadora de serviços com cessão de mão-de-obra e empresa de trabalho temporário (Lei n.º 6.019/74), em relação aos empregados cedidos, ou de obra de construção civil – empreitada parcial 



908

Declaração para a Previdência Social e para o FGTS de obra de construção civil – empreitada total ou obra própria 



909

Declaração para a Previdência Social e para o FGTS relativa ao trabalhador avulso 



910

Declaração para a Previdência Social e para o FGTS relativa a dirigente sindical 



911

Declaração, da Cooperativa de Trabalho para a Previdência Social, relativa aos contribuintes individuais cooperados.



2.3  GFIP AVULSA


2.3.1  A GFIP avulsa – disponível no site da CAIXA (www.caixa.gov.br) e no comércio para total preenchimento pelo empregador, deve ser utilizada apenas para o recolhimento dos depósitos para fins de recurso, nos termos do art. 899 da CLT e para recolhimento de empregado doméstico, nos termos da Lei 5859/72, com redação dada pela Lei n.º 10.208/01, de 23.03.01.


2.3.1.1  INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA GFIP AVULSA


CAMPO 00 – PARA USO DA CAIXA


Não preencher


CAMPO 01 - CARIMBO CIEF


Para utilização pelas agências da CAIXA e dos bancos conveniados.


CAMPO 02 - RAZÃO SOCIAL/NOME


Indicar a denominação social do empregador.


No caso de empregado doméstico, indicar o nome da pessoa física do empregador.


CAMPO 03 - PESSOA PARA CONTATO/DDD/TELEFONE


Informar nome de pessoa e telefone para contato.


CAMPO 04 - CNPJ/CEI


Informar o número do CNPJ/CEI relativo ao empregador. 


No caso de empregador doméstico, informar o número do CEI.


CAMPOS 05 a 09 - ENDEREÇO


Informar o endereço para o qual o empregador  deseja que sejam encaminhados as informações e os documentos gerados pela CAIXA.


CAMPO 10 - FPAS


Tratando-se de empregador doméstico, informar o código 868.


Tratando-se de recolhimento recursal, não preencher.


CAMPO 11 - CÓDIGO TERCEIROS


Não preencher.


CAMPO 12 - SIMPLES


No caso de empregador doméstico, informar o código 1.


No caso de recolhimento recursal, não preencher.


CAMPO 13 - ALÍQUOTA SAT


Não preencher.


CAMPO 14 - CNAE


Informar o código CNAE FISCAL.


No caso de empregador doméstico, informar o código 9500100.


CAMPO 15 - TOMADOR DE SERVIÇO (CNPJ/CEI)


NÃO PREENCHER


CAMPO 16 - TOMADOR DE SERVIÇO (RAZÃO SOCIAL)


NÃO PREENCHER


CAMPO 17 - VALOR DEVIDO PREVIDÊNCIA SOCIAL


Informar o valor total da contribuição devida à Previdência Social, no mês de competência, assim considerado: 


- o somatório da contribuição descontada do empregado doméstico;


- a contribuição do empregador; 


- quando houver, informar também neste campo, o valor da contribuição relativa ao 13º salário, inclusive aquele havido em razão de rescisão de contrato de trabalho por parte do empregado doméstico ou do empregador, ou em face de aposentadoria ou falecimento.


CAMPO 18 - CONTRIBUIÇÃO DESCONTADA EMPREGADO


Informar o valor total da contribuição para a Previdência Social descontada da remuneração dos empregados domésticos no mês de competência.


CAMPO 19 - VALOR SALÁRIO-FAMÍLIA


NÃO PREENCHER


CAMPO 20 - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL


NÃO PREENCHER


CAMPO 21 - RECEITA EVENTO DESPORTIVO/PATROCÍNIO


NÃO PREENCHER


CAMPO 22 - COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIA SOCIAL


NÃO PREENCHER


CAMPO 23 - SOMATÓRIO (17+18+19+20+21+22)


Informar o resultado da soma dos valores constantes nos campos 17 e 18.


CAMPO 24 - COMPETÊNCIA MÊS/ANO


Preencher, no formato MM/AAAA, indicando o mês/ano a que se refere o recolhimento para o FGTS e/ou informações à Previdência Social.


CAMPO 25 - CÓDIGO RECOLHIMENTO


Indicar um dos códigos abaixo, conforme a situação:


CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO



115

Recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social (no prazo ou em atraso)



418

Recolhimento recursal para o FGTS



CAMPO 26 - OUTRAS INFORMAÇÕES


Para o recolhimento recursal deve ser preenchido com o número do processo e conter a identificação do juízo correspondente.


CAMPO 27 - Nº PIS-PASEP/INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL


Informar o número do PIS/PASEP do trabalhador.

O empregado doméstico, categoria 6, pode ser informado com o nº de inscrição no PIS-PASEP ou na inexistência desse, com o número de inscrição na condição de Contribuinte Individual – CI, da Previdência Social.


CAMPO 28 - ADMISSÃO (DATA)


Informar, no formato DD/MM/AAAA, a data de admissão do empregado doméstico, inclusive daqueles afastados para prestar serviço militar obrigatório. 


Para o empregado doméstico, deve ser informada, logo abaixo da data de admissão, a data em que o empregador doméstico optou pela inclusão desse trabalhador no Sistema do FGTS e, caso essa data seja diferente da data de admissão, não pode ser anterior a MARÇO/2000.


CAMPO 29 - CARTEIRA DE TRABALHO (Nº/SÉRIE)


Informar o número e série da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS dos trabalhadores.


CAMPO 30 - CATEGORIA


Informar, de acordo com a categoria do trabalhador, usando um dos seguintes códigos:


CÓDIGO

CATEGORIA



1

Empregado (para identificação do depósito recursal)



6

Empregado doméstico



CAMPO 31 - REMUNERAÇÃO (SEM PARCELA DO 13º SALÁRIO)


No caso de recolhimento recursal, informar o valor devido a esse título.


Quando se tratar de empregado doméstico, informar o valor integral da remuneração paga ou devida a cada trabalhador na competência correspondente, excluindo a parcela do 13º Salário, de acordo com as situações abaixo:


a) quando afastado para prestar o serviço militar obrigatório:

- valor da remuneração mensal;


- férias e 1/3 constitucional, quando for o caso.


b) durante o período de afastamento por motivo de acidente de trabalho ou licença-maternidade, informar a remuneração mensal integral a que o trabalhador teria direito se estivesse trabalhando, inclusive nos meses de afastamento e retorno.


c) no caso de auxílio-doença, observar as seguintes orientações:


- no mês de afastamento, informar a remuneração correspondente aos dias efetivamente trabalhados, acrescida da remuneração referente aos 15 (quinze) dias iniciais de afastamento.


- se o período total ultrapassar o mês de afastamento, a remuneração correspondente aos dias excedentes, deve ser informada na GFIP do mês seguinte;


- no mês de retorno, informar a remuneração correspondente aos dias efetivamente trabalhados;


- se o auxílio-doença for prorrogado, pela mesma doença, dentro de 60 (sessenta) dias contados da cessação do benefício anterior, informar no mês do novo afastamento apenas a remuneração correspondente aos dias efetivamente trabalhados.


d) a incidência da contribuição sobre a remuneração das férias ocorre no mês a que elas se referem, mesmo quando pagas antecipadamente, na forma da legislação trabalhista.


CAMPO 32 - REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO (SOMENTE PARCELA DO 13ºSALÁRIO)


Informar o valor correspondente à parcela do 13º salário paga ou devida aos empregados domésticos no mês de competência.


CAMPO 33 – OCORRÊNCIA


NÃO PREENCHER


CAMPO 34 - NOME DO TRABALHADOR


Informar, por completo, o nome civil do trabalhador, omitidos os títulos e patentes.


Quando o campo não comportar o nome completo, manter o prenome, o sobrenome e abreviar os nomes intermediários utilizando a primeira letra.


CAMPO 35 – DATA DE MOVIMENTAÇÃO/CÓDIGO


Informar o código de movimentação, bem como as datas de efetivo afastamento e retorno, quando for o caso, no formato DD/MM/AAAA, nas situações discriminadas no quadro a seguir:


CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO



H

Rescisão, com justa causa, por iniciativa do empregador



I1

Rescisão sem justa causa, por iniciativa do empregador, inclusive rescisão antecipada do contrato a termo



I2

Rescisão por culpa recíproca ou força maior



I3

Rescisão por término do contrato a termo



I4

Rescisão, sem justa causa do contrato de trabalho do empregado doméstico, por iniciativa do empregador



J

Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do trabalhador



K

Rescisão a pedido do trabalhador ou por iniciativa do empregador, com justa causa, no caso de trabalhador não optante, com menos de um ano de serviço



L

Outros motivos de rescisão de contrato de trabalho



M

Mudança de regime estatutário



N1

Transferência do empregado para outro estabelecimento da mesma empresa, sem que tenha havido rescisão de contrato de trabalho



N2

Transferência do empregado para estabelecimento de outra empresa que tenha assumido os encargos trabalhistas, sem que tenha havido rescisão de contrato de trabalho



O1

Afastamento temporário por motivo de acidente do trabalho, por período superior a 15 dias



O2

Novo afastamento temporário em decorrência do mesmo acidente do trabalho



P1

Afastamento temporário por motivo de doença, por período superior a 15 dias



P2

Novo afastamento temporário em decorrência da mesma doença, dentro de 60 dias contados da cessação do afastamento anterior



Q1

Afastamento temporário por motivo de licença-maternidade



Q2

Prorrogação do afastamento temporário por motivo de licença-maternidade



Q3

Afastamento temporário por motivo de aborto não criminoso



R

Afastamento temporário para prestar serviço militar



S

Falecimento



U1

Aposentadoria sem continuidade de vínculo empregatício



U2

Aposentadoria com continuidade de vínculo empregatício



U3

Aposentadoria por Invalidez



W

Afastamento temporário para exercício de mandato sindical



X

Licença sem vencimentos



Y

Outros motivos de afastamento temporário



Z1

Retorno de afastamento temporário por motivo de licença-maternidade



Z2

Retorno de afastamento temporário por motivo de acidente do trabalho



Z3

Retorno de novo afastamento temporário em decorrência do mesmo acidente do


Trabalho



Z4

Retorno de afastamento temporário por motivo de prestação de serviço militar



Z5

Outros retornos de afastamento temporário e/ou licença



Nos casos de afastamento temporário, entende-se como data de afastamento o dia imediatamente anterior ao do efetivo afastamento e, como data de retorno, o último dia do afastamento.


Ocorrendo mais de uma movimentação dentro do mês, em relação ao mesmo trabalhador, utilizar tantas linhas quantas forem necessárias.


Todas as movimentações devem ser informadas com os respectivos códigos e datas, identificando o trabalhador em todas as linhas utilizadas.


Quando ocorrer afastamento que abranja duas ou mais competências, a data e o código de movimentação devem ser informados apenas na GFIP da competência do início do afastamento.


A remuneração, entretanto, deve ser calculada e registrada apenas na primeira linha, independentemente do número de movimentações.


CAMPO 36 - NASCIMENTO (DATA)


Informar, no formato DD/MM/AAAA, a data de nascimento do trabalhador.


O preenchimento deste campo é obrigatório para a categoria 6.

CAMPO 37 - SOMATÓRIO (CAMPO 31)


Informar o somatório dos valores relacionados na coluna 31 da respectiva guia.

CAMPO 38 - SOMATÓRIO (CAMPO 32)


Informar o somatório dos valores relacionados na coluna 32 da respectiva guia.


CAMPO 39 - SOMA


NÃO PREENCHER


CAMPO 40 - REMUNERAÇÃO + 13º SAL (CAT. 1, 2, 3, 5 e 6)


Informar o somatório dos valores relativos à remuneração e à parcela do 13º salário dos trabalhadores.


CAMPO 41 - REMUNERAÇÃO + 13º SAL (CAT. 4)


NÃO PREENCHER


CAMPO 42 - TOTAL A RECOLHER FGTS


No prazo:


- aplicar 8%(oito por cento) sobre o valor informado no campo 40.


Em atraso:


- aplicar sobre o valor informado no campo 40, o índice de atualização publicado mensalmente pela CAIXA, em Edital, correspondente à competência na data do recolhimento.


- Informar neste campo o valor obtido pela aplicação do índice de atualização. 


Depósito recursal:


- informar o mesmo valor indicado no campo 37.


LOCAL E DATA


Informar a cidade e a data do preenchimento da GFIP.


ASSINATURA


Assinatura do empregador ou de seu representante legal.


2.4  DA GFIP PRÉ-IMPRESSA


2.4.1  Utilizada exclusivamente por empregadores domésticos para recolhimentos do FGTS.


2.4.2  Para preenchimento da GFIP pré-impressa, o empregador doméstico deverá observar as instruções de preenchimento da GFIP avulsa, no que couber.


2.4.3  Esse formulário é encaminhado pela CAIXA, mensalmente, em uma via, para o endereço do empregador cadastrado no FGTS e a sua emissão constitui, tão somente, mera liberalidade da CAIXA na qualidade de Agente Operador do FGTS.


2.4.4  Os empregadores domésticos cadastrados no sistema FGTS deverão utilizar a GFIP pré-emitida, desde que preservada a competência para a qual foi gerada.  Para isso o empregador doméstico deve conferir os dados constantes na guia, corrigindo-os, se necessário, utilizando-se dos formulários de alterações cadastrais RDE Modelo 2 e/ou Retificação de Dados do Trabalhador - FGTS/INSS – RDT Modelo 2, disponíveis nas agências e no site da CAIXA (www.caixa.gov.br), sob pena de, pela inobservância, ficar sujeito a eventuais ônus previstos na legislação vigente.


2.4.5  Na eventual não recepção da GFIP pré-impressa até o último dia do mês da competência, o empregador doméstico deve efetuar o recolhimento do FGTS e prestar informações à Previdência Social utilizando-se de GFIP avulsa, ou GFIP em meio magnético.


2.4.6  A opção pela apresentação da GFIP em meio magnético determina o cancelamento do envio da GFIP pré-impressa ao empregador.


3  DO DERF


3.1  O empregador utiliza o DERF para efetivação dos recolhimentos ao FGTS nas seguintes situações:


3.1.1  Parcelamento administrativo – não optante – código de recolhimento 046.


3.1.2  Depósitos de entidades com fins filantrópicos – código de recolhimento 604 -, referente a competências anteriores a outubro de 1989, nos termos do Decreto-Lei nº 194/67, nas seguintes situações:


- quando da rescisão de contrato de trabalho com justa causa;


- quando da rescisão de contrato de trabalho a pedido do trabalhador;


- para fins de utilização em moradia própria, conforme determinado nas legislações próprias


3.1.2.1  Informações relevantes para o preenchimento do DERF:


- Competência (campo 23) - preencher com 09/1989;


- Código de recolhimento (campo 24) - preencher com o código 604, tanto no prazo quanto em atraso;


- Informações complementares (campo 17) - preencher com o período global a que se refere o recolhimento, no formato MM/AAAA a MM/AAAA;


- Depósito sem 13º salário (campo 29) - preencher com o valor total de depósitos devido ao trabalhador, convertido para a moeda da data da quitação;


- JAM (campo 30) - preencher com o valor total de JAM devido ao trabalhador, convertido para a moeda da data da quitação.


3.1.2.2  Para as entidades que se valeram desse dispositivo legal, as competências anteriores a outubro de 1989 também podem ser recolhidas espontaneamente.


3.1.3  Juros de mora e multa calculados sobre depósito atualizado, devidos na regularização de débito para com o FGTS referente a contrato de trabalho de duração superior a um ano, rescindido ou extinto, quando mantido com trabalhador admitido na condição de não optante – código de recolhimento 639.


3.1.4  Juros de mora e multa calculados sobre depósito atualizado, incidentes sobre competências e valores reconhecidos como devidos no âmbito da Justiça do Trabalho, vencidos e pagos diretamente ao trabalhador – código de recolhimento 639.


3.1.5  Recolhimento de contribuição social – GFIP código de recolhimento 725.


3.1.5.1  Este código é utilizado para regularizar a ausência do recolhimento da Contribuição Social de 0,5%(meio por cento) e/ou seus encargos, quando em decorrência de recolhimentos mensais, do mês anterior à rescisão, mês da rescisão e aviso prévio indenizado.


3.1.6  Recolhimento de contribuição social – GRFC código de recolhimento 727.


3.1.6.1  Este código é utilizado para regularizar a ausência do recolhimento da Contribuição Social de 10% (dez por cento), bem como  seus encargos, quando for o caso, incidente sobre multa rescisória.


3.1.7  Diferenças de encargos  que não englobem valores devidos ao trabalhador – código de recolhimento 728.


3.1.8  Diferenças de encargos, englobando valores devidos ao trabalhador (Juros e Atualização Monetária – JAM) – código de recolhimento 736.


3.1.9  Regularização de débito gerado por divergência entre valores recolhidos (DEP/JAM) e individualizados através de GR/RE e GRE que originaram saldo devedor do empregador – código de recolhimento 809.


3.2  Com exceção dos depósitos de entidades com fins filantrópicos, o recolhimento dos depósitos previstos no item anterior ocorre a qualquer tempo, observada a atualização dos valores até o dia do efetivo recolhimento.


3.3  O DERF pode ser obtido em qualquer agência da CAIXA, gratuitamente, para total preenchimento pelo empregador.


3.4  O preenchimento e as informações prestadas no DERF são de inteira responsabilidade do empregador.


3.5  Para fins de quitação da DERF, o empregador deve apresentá-la em 2 (duas) vias, com a seguinte destinação:


- 1ª VIA - CAIXA/BANCO CONVENIADO


- 2ª VIA - EMPREGADOR


4  DA GRFC


4.1  É utilizada para os recolhimentos das importâncias de que trata o artigo 18 da Lei nº 8.036/90, com redação dada pela Lei nº 9.491/97, relativos a multa rescisória, verbas indenizatórias, quando for o caso,  aos depósitos do FGTS do mês da rescisão e do mês imediatamente anterior, caso ainda não tenham sido efetuados, acrescidos das contribuições sociais instituídas pela Lei Complementar nº 110/01.


4.1.1  A utilização do formulário GRFC é obrigatória para os Recolhimentos Rescisórios do FGTS efetuados a partir de 28.09.01.


4.2  A GRFC pode ser apresentada sob duas formas:


- GRFC pré-impressa pela CAIXA contém os dados relativos a identificação do empregador e do trabalhador no cadastro do FGTS, bem como o saldo da conta vinculada para fins de cálculo da multa rescisória e contribuição social, quando for o caso, contemplando a informação da Maior Competência processada;


- GRFC avulsa - formulário disponível no comércio, para preenchimento integral dos campos pelo empregador e no site da CAIXA (www.caixa.gov.br);


4.2.1  A GRFC pode ser aceita pela rede bancária conveniada quando apresentada em uma das formas citadas, ou quando guardar estrita semelhança com o modelo/formulário avulso. 


4.3  Para fins de quitação da GRFC, o empregador deve apresentá-la em 2 (duas) vias, com a seguinte destinação:


- 1ª VIA - CAIXA/BANCO CONVENIADO


- 2ª VIA - EMPREGADOR


4.3.1  Ao empregador compete entregar ao trabalhador uma cópia da GRFC quitada, mantendo sua via em arquivo, pelo prazo legal, para fins de controle e fiscalização.


4.4  Para as demissões sem justa causa ou por culpa recíproca ou força maior, ocorridas a partir de 01 de maio de 2002, referente a trabalhador cuja data de admissão, naquele contrato de trabalho, for anterior a 01/03/1990, deverá ser incluído na base de cálculo para a multa rescisória, o complemento de atualização monetária de que trata a Lei Complementar nº 110/01, de 29.06.01.


4.4.1  Referidos complementos somente integrarão a base de cálculo da multa rescisória caso o trabalhador tenha formalizado o Termo de Adesão, nas condições estabelecidas na citada Lei Complementar, até 30 (trinta) dias antes da data da demissão ou do comunicado do aviso prévio.


4.4.1.1  Para tanto, as empresas ficam responsáveis pela confirmação dessas informações dirigindo-se a uma agência da Caixa Econômica Federal e solicitando a posição do referido empregado.


4.4.2  Para obtenção dessas informações, o empregador deve dirigir-se a uma agência da CAIXA, munido de solicitação formal, em duas vias, onde constem os dados de identificação do empregador (razão social, CNPJ/CEI, código no FGTS e UF onde são efetuados os recolhimentos) e do trabalhador (nome, CTPS, PIS/PASEP, data de admissão e número da conta no FGTS).


4.4.3  O fornecimento do extrato com as informações relativas ao complemento de atualização monetária ocorrerá em até cinco dias úteis, contados a partir do dia seguinte à data do protocolo da solicitação na CAIXA.


4.4.4  Caso não exista valores disponíveis referente ao complemento em questão para o trabalhador pesquisado, quando da consulta efetuada, o empregador deverá certificar-se com o mesmo se foi efetivamente efetuada a adesão, que, em caso positivo, deverá ser ressalvada no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho – TRCT.


4.4.5  Nessa ressalva, o empregador deverá se responsabilizar pelo recolhimento “a posteriori” da diferença sobre o complemento de atualização monetária, se devida, a título de multa rescisória, arcando com os encargos decorrentes.


4.4.6  As empresas que recebem o arquivo retorno através do Conectividade Social, com a posição do saldo para fins rescisórios, deverão, da mesma forma, buscar informações junto a CAIXA sobre o complemento em questão antes de promover os cálculos devidos a título de multa rescisória, pois tais valores não estão incluídos nesse arquivo.


4.4.7  Só será devida a inclusão dos valores do complemento para fins de base de cálculo para multa rescisória, se os mesmos referirem-se ao contrato de trabalho que está sendo rescindido.


4.4.8  A não observação do constante nesta Circular sujeitará o empregador aos procedimentos inerentes à fiscalização do trabalho e aos impedimentos de obtenção da certificação de regularidade perante ao FGTS.


4.5  DA GRFC PRÉ-IMPRESSA


4.5.1  A CAIXA, na qualidade de Agente Operador do FGTS, por mera liberalidade, emite a GRFC pré-impressa, contendo os dados de identificação do empregador e do trabalhador no cadastro do FGTS, bem como o saldo da conta vinculada para fins de cálculo da multa rescisória e a informação da maior competência processada. 


4.5.2  Para sua obtenção, o empregador deve dirigir-se a uma agência da CAIXA, munido de solicitação formal, em duas vias, onde constem os dados de identificação do empregador (razão social, CNPJ/CEI, código no FGTS e UF onde são efetuados os recolhimentos) e do trabalhador (nome, CTPS, PIS/PASEP, data de admissão e número da conta no FGTS).


4.5.3  O empregador deve conferir todos os dados constantes da GRFC, atentando para a data em que o saldo para fins rescisórios está atualizado, acrescentando os depósitos e atualizações devidas, quando for o caso, para a época da rescisão contratual.


4.5.3.1  Constatando a existência de dado cadastral incorreto na GRFC pré-impressa, o empregador deve corrigi-lo utilizando-se dos formulários RDT Modelo 2 e/ou RDE Modelo 2, conforme o caso, entregá-lo a uma agência da CAIXA e solicitar nova emissão da guia após a correção.


4.5.3.2  Para demissões sem justa causa ou por culpa recíproca ou força maior, ocorridas a partir de 01 de maio de 2002, referente a trabalhador cuja data de admissão, naquele contrato de trabalho, for anterior a 01/03/1990, o empregador deverá adotar os procedimentos citados no item 4.4 desta Circular e de seus subitens.

4.5.3.3  Será de responsabilidade do empregador a inexistência ou inexatidão do saldo para fins rescisórios informado pela CAIXA, quando esse houver realizado recolhimento sem a devida e correta individualização na conta vinculada do trabalhador, recolhimento a menor ou na ausência de recolhimento.


4.5.3.4  Os saques na vigência do contrato de trabalho ocorridos na conta vinculada em período anterior à migração dos cadastros dos bancos depositários, em face da legislação então vigente, não compõe o valor do saldo para fins rescisórios, devendo sua apuração, quando for o caso, ser requerida pelo empregador à CAIXA, formalmente com documentação probatória, por meio de suas agências. 


4.5.4  O fornecimento da GRFC pré-impressa ocorre em até cinco dias úteis, contados a partir do dia seguinte à data do protocolo da solicitação na CAIXA.


4.5.5  A GRFC pré-impressa é fornecida em uma via, ficando a cargo do empregador a sua fiel reprodução para compor o conjunto de 02 (duas) vias, necessário à efetivação do recolhimento.


4.5.6  A disponibilização da GRFC pré-impressa, todavia, não a torna formulário de uso obrigatório ou exclusivo para a efetivação dos recolhimentos rescisórios do FGTS.


4.5.7  Para preenchimento da GRFC pré-impressa, o empregador deve observar as instruções de preenchimento da GRFC, no que couber.


4.6  DA GRFC AVULSA


4.6.1  Disponível no site da CAIXA (www.caixa.gov.br) e também no comércio local, para preenchimento integral pelo empregador.


4.7  DO PREENCHIMENTO DA GRFC


4.7.1  O preenchimento da GRFC é de inteira responsabilidade do empregador, que deve seguir procedimentos adiante indicados, e, no caso de empregador doméstico os campos 10, 11, e 21 não devem ser preenchidos:


CAMPO 00 - PARA USO DA CAIXA


NÃO PREENCHER


CAMPO 01 - CARIMBO CIEF


Para utilização pelas agências da CAIXA e de bancos conveniados.


CAMPO 02 - RAZÃO SOCIAL/NOME


Indicar a denominação social/nome do empregador. Tratando-se de cessão de trabalhador, informar o nome do órgão de origem.


CAMPO 03 - CNPJ/CEI


Indicar o número do CNPJ/CEI relativo ao empregador. Tratando-se de cessão de trabalhador, indicar o número do CNPJ/CEI do órgão de origem. No caso de empregado doméstico, deve ser informado o CEI do empregador.


CAMPO 04 - PESSOA PARA CONTATO/DDD/TELEFONE


Informar nome de pessoa e telefone para contato.


CAMPOS 05 a 09 - ENDEREÇO


Informar o endereço para qual o empregador deseja que sejam encaminhados as informações e os documentos gerados pela CAIXA.


CAMPO 10 - TOMADOR DE SERVIÇO (CNPJ/CEI)


Preencher com o CNPJ/CEI do tomador de serviço indicado no campo 11, ou matrícula CEI da obra de construção civil, conforme o caso.


CAMPO 11 - TOMADOR DE SERVIÇO (RAZÃO SOCIAL)


O cedente de mão-de-obra deve informar a razão/denominação social do tomador de serviço.


No caso de cessão de trabalhador, informar o nome do órgão ou empregador requisitante.


CAMPO 12 - FPAS


Informar o código referente à atividade econômica principal do empregador que identifica as contribuições ao FPAS e a terceiros.


No caso de empregador doméstico, informar o código 868.


CAMPO 13 - SIMPLES


Informar se o empregador é ou não optante pelo SIMPLES, mediante os seguintes códigos:


1 - não optante;


2 - optante – faturamento anual até R$ 1.200.000,00;


3 - optante – faturamento anual superior a R$ 1.200.000,00;


4 - não optante – produtor rural pessoa física (CEI e FPAS 604) - faturamento anual superior a R$ 1.200.000,00;


No caso de empregador doméstico e produtor rural pessoa física com faturamento inferior a R$ 1.200.000,00 anuais, informar o código 1.


CAMPO 14 - CNAE


Informar o código CNAE FISCAL.


No caso de empregador doméstico, informar o código 9500100.


A tabela de códigos do CNAE Fiscal, pode ser consultada na Internet nos “sites”:


- www.caixa.gov.br


- www.previdenciasocial.gov.br


- www.receita.fazenda.gov.br


CAMPO 15 - NOME DO TRABALHADOR


Informar, por completo, o nome civil do trabalhador, omitidos os títulos e patentes.


Quando o campo não comportar o nome completo, manter o prenome e o sobrenome, abreviando os nomes intermediários mediante a utilização da primeira letra destes. 


CAMPO 16 - Nº DO PIS/PASEP/INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL


Informar o número do PIS/PASEP do trabalhador.


Para o empregado doméstico não inscrito no PIS/PASEP, deve ser informado o número de inscrição na condição de Contribuinte Individual – CI, na Previdência Social.


CAMPO 17 - DATA ADMISSÃO


Informar, no formato DD/MM/AAAA, a data de admissão do trabalhador.


CAMPO 18 – CAT (Categoria de Trabalhador)


Informar, de acordo com a categoria de trabalhador, usando um dos seguintes códigos:


CÓDIGO

CATEGORIA



1

Trabalhador



3

Trabalhador não vinculado ao RGPS, mas com direito ao FGTS



4

Trabalhador contratado nos termos da Lei 9.601/98



5

Contribuinte Individual – Diretor não empregado com FGTS (Lei nº 8.036/90, artigo 16)



6

Empregado doméstico



7

Menor Aprendiz (Lei nº 10.097/00)



Os trabalhadores afastados para prestar serviço militar obrigatório enquadram-se na categoria 1.


Sempre que este código deixar de ser informado ou for informado incorretamente, será adotado o código 1.


CAMPO 19 – DATA MOVIMENTAÇÃO/CÓDIGO


Informar, no formato DD/MM/AAAA, a data de movimentação do trabalhador que teve seu contrato de trabalho rescindido, bem como o código de movimentação, conforme situações discriminadas no quadro a seguir:


CÓDIGO

SITUAÇÃO



I 1

Rescisão, sem justa causa, por iniciativa do empregador, inclusive a rescisão antecipada de contrato a termo



I 2

Rescisão, por culpa recíproca ou força maior



I 3

Rescisão por término de contrato de trabalho por prazo determinado



I 4

Rescisão, sem justa causa, do contrato de trabalho do empregado doméstico, por iniciativa do empregador



L

Outros motivos de rescisão do contrato de trabalho



No caso de rescisão antecipada do contrato de trabalho por prazo determinado (inclusive os firmados nos termos das Leis 6.019/74 e 9.601/98) deve ser informado o código de afastamento I1.


Entende-se como data de movimentação, no caso de rescisão do contrato de trabalho, o último dia trabalhado.


Sempre que este código deixar de ser informado ou for informado incorretamente, será adotado o código I1.


CAMPO 20- AVISO PRÉVIO


Informar a modalidade de aviso prévio concedido ao trabalhador, conforme códigos abaixo:


1 - Trabalhado


2 - Indenizado


Nos casos de término de contrato de trabalho por prazo determinado (inclusive os firmados nos termos das Leis 6.019/74 e 9.601/98) e força maior, deve ser informado, neste campo, o código 1, em face da sua similaridade com o contrato cujo aviso prévio foi trabalhado.


Sempre que este código deixar de ser informado ou for informado incorretamente, será adotado o código 1.


CAMPO 21 –RECOLHIMENTO DISSÍDIO/ACORDO (Data da homologação/publicação)


Preencher somente quando se tratar de recolhimento referente a dissídio coletivo ou acordo trabalhista, informando a data da sua homologação/publicação.


CAMPO 22 - DATA NASCIMENTO


Informar, no formato DD/MM/AAAA, a data de nascimento do trabalhador.


CAMPO 23 - CARTEIRA DE TRABALHO (Nº/SÉRIE)


Informar o número e série da CTPS do trabalhador.


CAMPO 24 - DATA OPÇÃO


Indicar a data em que o trabalhador fez sua opção pelo regime do FGTS. 


Preencher somente para os trabalhadores cuja data de admissão seja anterior a 05 OUT 88 ou no caso de empregado doméstico, a data em que o empregador doméstico optou pela sua inclusão no Sistema do FGTS, que pode ser igual ou posterior à data de admissão, porém não anterior a 01.03.2000.


CAMPO 25 - MÊS ANTERIOR À RESCISÃO


Informar o valor integral da remuneração (incluindo a parcela do 13º salário) paga, devida ou creditada, referente ao mês anterior ao do efetivo desligamento do trabalhador.


Não preencher este campo quando o recolhimento já tiver sido efetuado.


CAMPO 26 – MÊS DA RESCISÃO


Informar o valor integral da remuneração (incluindo a parcela do 13º salário) paga, devida ou creditada, referente ao mês do efetivo desligamento do trabalhador.


CAMPO 27 – AVISO PRÉVIO INDENIZADO


Informar o valor integral do aviso prévio indenizado (incluindo a parcela do 13º salário) pago, devido ou creditado ao trabalhador.


CAMPO 28 – SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS


Informar o saldo da conta do FGTS do trabalhador que servirá de base para o cálculo da multa rescisória. O valor do saldo é composto pelo montante de todos os depósitos devidos ao FGTS na vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações devidas durante a vigência deste.


Atentar para os valores do mês anterior à rescisão, do mês da rescisão e do aviso prévio indenizado, quando for o caso, que devem ser acrescidos ao saldo, caso não constem do extrato emitido.  Neste caso sem 0,5% da Contribuição Social.


Os saques efetuados pelo trabalhador na vigência do contrato de trabalho, devidamente atualizados, compõem o saldo da conta vinculada para efeito de cálculo da multa rescisória e da contribuição social.


Para demissões sem justa causa ou por culpa recíproca ou força maior, ocorridas a partir de 01 de maio de 2002, referente a trabalhador cuja data de admissão, naquele contrato de trabalho, for anterior a 01/03/1990, o empregador deverá adotar os procedimentos citados no item 4.4 desta Circular e de seus subitens.


Quando informado código de movimentação I3, este campo não deverá ser preenchido.


CAMPO 29 – SOMATÓRIO (Campos 25 a 28)


Informar o somatório dos valores relacionados nos campos 25 a 28, da respectiva guia.


CAMPO 30 – MÊS ANTERIOR À RESCISÃO


a) Para o recolhimento no prazo legalmente estabelecido em se tratando de empregador sujeito ao recolhimento da Contribuição Social, estabelecida pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01, a partir da competência Outubro 2001:


- aplicar a alíquota de 8,5%(oito e meio por cento) sobre o valor constante no campo 25 para as categorias 01, 03 e 05;


- aplicar a alíquota de 2,5%(dois e meio por cento) sobre o valor constante no campo 25 para as categorias 04 e 07.


b) Para o recolhimento em atraso, em se tratando de empregador sujeito ao recolhimento da Contribuição Social, estabelecida pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01, a partir da competência Outubro 2001:


- aplicar sobre o valor constante no campo 25 o Índice FGTS para Recolhimento em Atraso, constante do Edital CAIXA para Recolhimento em Atraso, em seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 1,0625 para as categorias 01, 03 e 05;


- aplicar sobre o valor constante no campo 25 o Índice FGTS para Recolhimento em Atraso, constante do Edital CAIXA para Recolhimento em Atraso, em seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 0,3125 para as categorias 04 e 07.


c) Para o recolhimento no prazo legalmente estabelecido em se tratando de empregador isento do recolhimento da Contribuição Social estabelecida pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01:


- aplicar a alíquota de 8%(oito por cento) sobre o valor constante no campo 25 para as categorias 01, 03, 05 e 06;


- aplicar a alíquota de 2%(dois por cento) sobre o valor constante no campo 25 para as categorias 04 e 07.


d) Para o recolhimento em atraso, em se tratando de empregador isento do recolhimento da Contribuição Social estabelecida pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01:


- aplicar sobre o valor constante no campo 25 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA para as categorias 01, 03, 05 e 06;


- aplicar sobre o valor constante no campo 25 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA para as categorias 04 e 07 e, em seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 0,25.


CAMPO 31 – MÊS DE RESCISÃO


a) Para o recolhimento no prazo legalmente estabelecido em se tratando de empregador sujeito ao recolhimento da Contribuição Social, estabelecida pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01, a partir da competência Outubro 2001:


- aplicar a alíquota de 8,5%(oito e meio por cento) sobre o valor constante no campo 26 para as categorias 01, 03 e 05;


- aplicar a alíquota de 2,5%(dois e meio por cento) sobre o valor constante no campo 26 para as categorias 04 e 07.


b) Para o recolhimento em atraso, em se tratando de empregador sujeito ao recolhimento da Contribuição Social, estabelecida pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01, a partir da competência Outubro 2001:


- aplicar sobre o valor constante no campo 26 o Índice FGTS para Recolhimento em Atraso, constante do Edital CAIXA para Recolhimento em Atraso, publicado mensalmente no DOU e, em seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 1,0625 para as categorias 01, 03 e 05;


- aplicar sobre o valor constante no campo 26 o Índice FGTS para Recolhimento em Atraso, constante do Edital CAIXA para Recolhimento em Atraso, em seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 0,3125 para as categorias 04 e 07.


c) Para o recolhimento no prazo legalmente estabelecido em se tratando de empregador isento do recolhimento da Contribuição Social estabelecida pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01:


- aplicar a alíquota de 8%(oito por cento) sobre o valor constante no campo 26 para as categorias 01, 03, 05 e 06;


- aplicar a alíquota de 2%(dois por cento) sobre o valor constante no campo 26 para as categorias 04 e 07.


d) Para o recolhimento em atraso, em se tratando de empregador isento do recolhimento da Contribuição Social estabelecida pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01:


- aplicar sobre o valor constante no campo 26 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA para as categorias 01, 03, 05 e 06;


- aplicar sobre o valor constante no campo 26 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA para as categorias 04 e 07 e, em seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 0,25.


CAMPO 32 – AVISO PRÉVIO INDENIZADO


a) Para o recolhimento no prazo legalmente estabelecido em se tratando de empregador sujeito ao recolhimento da Contribuição Social, estabelecida pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01, a partir da competência Outubro 2001:


- aplicar a alíquota de 8,5%(oito e meio por cento) sobre o valor constante no campo 27 para as categorias 01, 03 e 05;


- aplicar a alíquota de 2,5%(dois e meio por cento) sobre o valor constante no campo 27 para as categorias 04 e 07.


b) Para o recolhimento em atraso, em se tratando de empregador sujeito ao recolhimento da Contribuição Social, estabelecida pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01, a partir da competência Outubro 2001:


- aplicar sobre o valor constante no campo 27 o Índice FGTS para Recolhimento em Atraso, constante do Edital CAIXA para Recolhimento em Atraso, publicado mensalmente no DOU e, em seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 1,0625 para as categorias 01, 03 e 05;


- aplicar sobre o valor constante no campo 27 o Índice FGTS para Recolhimento em Atraso, constante do Edital CAIXA para Recolhimento em Atraso, publicado mensalmente no DOU e, em seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 0,3125 para as categorias 04 e 07.


c) Para o recolhimento no prazo legalmente estabelecido em se tratando de empregador isento do recolhimento da Contribuição Social estabelecida pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01:


- aplicar a alíquota de 8%(oito por cento) sobre o valor constante no campo 27 para as categorias 01, 03, 05 e 06;


- aplicar a alíquota de 2%(dois por cento) sobre o valor constante no campo 27 para as categorias 04 e 07.


d) Para o recolhimento em atraso, em se tratando de empregador isento do recolhimento da Contribuição Social estabelecida pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 110/01:


- aplicar sobre o valor constante no campo 27 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA para as categorias 01, 03, 05 e 06;


- aplicar sobre o valor constante no campo 27 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA para as categorias 04 e 07 e, em seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 0,25.


CAMPO 33 – MULTA RESCISÓRIA


A partir de 28 de setembro de 2001, todo empregador, à exceção do empregador doméstico, fica obrigado ao recolhimento da Contribuição Social, por despedida de trabalhador sem justa causa, conforme determina o artigo 1º da Lei Complementar nº 110/01.


Orientação para o cálculo do Recolhimento, de acordo com código de movimentação informado no campo 19:


a) Código de movimentação I1:

- para o recolhimento no prazo legalmente estabelecido, aplicar 50%(cinqüenta por cento) sobre o valor constante no campo 28.


- para o recolhimento em atraso, aplicar sobre o valor lançado no campo 28 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA.


b) Código de movimentação I2:


- para o recolhimento no prazo legal, aplicar 20%(vinte por cento) sobre o valor constante no campo 28.


- para o recolhimento em atraso, aplicar sobre o valor constante no campo 28 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA e, em seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 0,40.


c) Código de movimentação I3:


- não é devida a multa rescisória.


d) Códigos de movimentação I4 ou L:


- para o recolhimento no prazo legal, aplicar 40%(quarenta por cento) sobre o valor constante no campo 28.


- para o recolhimento em atraso, aplicar sobre o valor constante no campo 28 o Índice FGTS constante do Edital CAIXA e, em seguida, sobre o resultado encontrado, multiplicar por 0,80.


CAMPO 34 – TOTAL A RECOLHER


Informar o somatório dos valores relacionados nos campos 30 a 33, da respectiva guia.


LOCAL E DATA


Informar o nome da cidade e a data da entrega da GRFC.


ASSINATURA


Assinatura do empregador ou seu representante legal.


5  DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS


5.1  No recolhimento da GRFC, a alíquota da Contribuição Social instituída pelo art. 1º, da Lei Complementar 110/01 – 10% (dez por cento) sobre o montante de todos os depósitos devidos, referentes ao FGTS, durante a vigência do contrato de trabalho, acrescido das remunerações aplicáveis às contas vinculadas, só será devida quando a movimentação do trabalhador tiver ocorrido em data igual ou posterior a 28.09.01, para os casos de dispensa sem justa causa.


5.2  No recolhimento da GRFC, a alíquota da Contribuição Social instituída pelo art. 2º, da Lei Complementar 110/01 de 0,5% (meio por cento) é devido sobre o valor da remuneração do mês anterior à rescisão, mês da rescisão e do aviso prévio indenizado, a partir da competência Outubro/2001.


5.3  O recolhimento dessas contribuições é exigível a partir das datas constantes da tabela abaixo:


Parcela

Data de afastamento





27/09/01

28/09/01

29/09/01

30/09/01

01/10/01 a 31/10/01

A partir de 01/11/01



Mês Anterior

N

N

N

N

N

S






Mês Rescisão e Aviso Prévio Indenizado

N

N

N

N

S

S






Multa Rescisória

N

S

S

S

S

S






Obs.:  Contribuição Social não devida = N


           Contribuição Social devida       = S



5.4  No recolhimento da GFIP, a alíquota da Contribuição Social instituída pelo art. 2º, da Lei Complementar 110/01 de 0,5% (meio por cento) é devido sobre o valor da remuneração mensal a que se referir o recolhimento, a partir da competência Outubro/2001.


6  DO LOCAL DE RECOLHIMENTO E PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES


6.1  Os recolhimentos e/ou informações de que trata esta Circular devem ser realizados e/ou entregues em agências da CAIXA ou de banco conveniado de livre escolha, ou ainda via Internet, utilizando-se do Conectividade Social, no âmbito da circunscrição regional onde está sediado o estabelecimento, à exceção dos empregadores/contribuintes optantes pela centralização dos recolhimentos, que devem observar o disposto em item específico adiante, desta Circular, inclusive no que diz respeito aos recolhimentos rescisórios.


6.2  No caso dos empregadores rurais o recolhimento pode ser efetuado no município do seu domicílio.


7  PRAZOS DE RECOLHIMENTO 


7.1  DA GFIP NO PRAZO


7.1.1  Devem ser efetuados até o dia 07 de cada mês, referente a remuneração do mês anterior:


- os depósitos do FGTS relativos ao percentual incidente sobre a remuneração paga ou devida;


- a contribuição social de 0,5% devida pelos empregadores, incidente sobre a remuneração paga ou devida, pelo prazo de sessenta meses, a contar da competência outubro/2001, de que trata a Lei Complementar nº 110/01.


7.1.2  Caso não haja expediente bancário no dia 7, o prazo para recolhimento, sem acréscimos legais, é o dia útil imediatamente anterior.


7.1.3  Caso o recolhimento da GFIP seja feitos em canais alternativos (Lotéricas, CAIXA AQUI, Auto Atendimentos, Internet Bank, etc) em dias que não haja expediente bancário (sábado, domingo ou feriado nacional), será considerado como data de recolhimento o primeiro dia útil imediatamente posterior, incidindo os encargos devidos caso este dia seja posterior ao dia 7.


7.2  DA GFIP EM ATRASO


7.2.1  Para o cálculo de recolhimento em atraso devem ser observados os procedimentos constantes de Edital específico, divulgado pela CAIXA por meio de comunicado publicado no DOU e disponibilizado mensalmente no “site” da CAIXA (www.caixa.gov.br).


7.3  DA GRFC


7.3.1  O vencimento da GRFC é determinado pela situação da movimentação, conforme os seguintes quadros:


SITUAÇÃO

DEPÓSITO + CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

PRAZO DE RECOLHIMENTO



Aviso prévio trabalhado




Mês anterior

1º dia útil subseqüente à data do efetivo desligamento, desde que este dia útil seja igual ou anterior ao dia 07 do mês de rescisão. Quando o 1º dia útil for posterior ao dia 7 do mês subseqüente o vencimento ocorre no mencionado dia 7



Término de contrato de trabalho por prazo determinado (inclusive os firmados nos termos das Leis 6.019/74 e 9.601/98)

Mês da rescisão

1º dia útil subseqüente à data do efetivo desligamento





Multa rescisória

1º dia útil subseqüente à data do efetivo desligamento



Rescisão antecipada de contrato de trabalho por prazo determinado (inclusive os firmados nos termos das Leis 6.019/74 e 9.601/98)


Aviso prévio indenizado


Despedida indireta




Mês anterior

Até o dia 7 do mês da rescisão





Mês da rescisão

Até o 10º dia corrido a contar do dia imediatamente posterior ao desligamento. Quando o 10º dia corrido for posterior ao dia 7 do mês subseqüente o vencimento ocorre no mencionado dia 7. Caso não haja expediente bancário no 10º dia corrido, o prazo para recolhimento, sem acréscimos legais, é o dia útil imediatamente anterior ao 10º dia corrido.





Aviso Prévio Indenizado

Até o 10º dia corrido a contar do dia imediatamente posterior ao desligamento. Quando o 10º dia corrido for posterior ao dia 7 do mês subseqüente o vencimento ocorre no mencionado dia 7. Caso não haja expediente bancário no 10º dia corrido, o prazo para recolhimento, sem acréscimos legais, é o dia útil imediatamente anterior ao 10º dia corrido.





Multa rescisória

Até o 10º dia corrido a contar do dia imediatamente posterior ao desligamento. Caso não haja expediente bancário no 10º dia corrido, o prazo para recolhimento, sem acréscimos legais, é o dia útil imediatamente anterior ao 10º dia corrido.



7.3.1.1  O descumprimento do prazo de recolhimento sujeita o empregador às cominações previstas no artigo 22 da Lei 8.036/90, com a redação dada pelo artigo 6º da Lei 9.964/00, de 10.04.00.


7.3.2  Para o cálculo de recolhimento em atraso devem ser observados os procedimentos constantes de Edital específico, divulgado pela CAIXA por meio de comunicado publicado no DOU e disponibilizado mensalmente no “site” da CAIXA (www.caixa.gov.br).


7.3.2.1  Os índices para recolhimento do mês anterior à rescisão, do mês da rescisão e do aviso prévio indenizado, em atraso, são disponibilizados em tabela específica, diferenciada da tabela referente à multa rescisória.


8  DA CENTRALIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO


8.1  O empregador/contribuinte que possua mais de um estabelecimento pode, sem necessidade de autorização da CAIXA, definir-se pela centralização dos depósitos do FGTS, desde que mantenha, em relação àquelas unidades, o controle de pessoal e os registros contábeis também centralizados, devendo:


utilizar a GFIP gerada pelo SEFIP, contendo os recolhimentos dos estabelecimentos centralizados;


manter sob a sua guarda a Relação de Estabelecimentos Centralizados – REC e a Relação de Empregados - RE.


8.1.1  A centralização dos recolhimentos ao FGTS não implica na centralização dos recolhimentos para a Previdência Social.


8.2  No caso de centralização dos recolhimentos de dependências localizadas em Unidades Regionais de Administração do FGTS distintas, o empregador deve informar à CAIXA, mediante expediente específico, o nome, o CNPJ e o endereço da unidade centralizadora e das centralizadas, bem como apresentar formulário de Pedido de Transferência de Conta Vinculada – PTC, disponível nas Unidades da CAIXA, caso seu recolhimento, anteriormente, fosse efetuada de forma descentralizada.


8.3  No preenchimento do “Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho - TRCT”, o empregador deve consignar, logo abaixo do título do documento, a expressão “Centralização recolhimentos - ______________/_____ (Município/UF)”.


8.4  A opção pela centralização condiciona o empregador à realização dos recolhimentos rescisórios no âmbito da mesma circunscrição regional onde são efetuados os recolhimentos mensais.


8.5  Não é permitida a centralização para recolhimento recursal.


9  DO DEPÓSITO RECURSAL


9.1  Depósito estabelecido pelo art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, devido em decorrência de processo trabalhista, como condição essencial à interposição de recurso do empregador contra decisão proferida pela Justiça do Trabalho. 


9.2  Deve ser efetivado em conta vinculada do FGTS, aberta para este fim específico, mediante preenchimento de GFIP avulsa, em 2 (duas) vias com a seguinte destinação:


1ª Via - CAIXA/BANCO CONVENIADO


2ª Via - EMPREGADOR


9.3  Cada GFIP corresponde ao depósito recursal relativo apenas a um processo. 


9.3.1  A GFIP pode ser quitada em qualquer agência da CAIXA ou dos Bancos conveniados.


9.4  São informações indispensáveis à caracterização do recolhimento como ‘depósito recursal’.


9.4.1  Do Depositante (Empregador):


Razão Social/Nome (campo 02);


CNPJ/CEI (campo 04);


Endereço (campos 05 a 09).


9.4.2  Do Trabalhador:


Nome (campo 34);


Número PIS/PASEP (campo 27).


9.4.2.1  No caso de Sindicato, Federação ou Confederação, atuando como substituto processual, informar, no campo 34, o nome/razão social da entidade.


9.4.2.2  Tratando-se de ação conjunta, indicar, no campo 34, o nome de um dos reclamantes, seguido da expressão “E OUTROS”.


9.4.2.3  Na impossibilidade de cadastramento do número do PIS/PASEP do trabalhador ou àqueles cujas relações trabalhistas tenham se encerrado anteriormente a 01.01.72, excepcionalmente pode ser indicado o número do Processo/Juízo para o campo 27.


9.4.3  Do Processo:


Outras informações (campo 26) - preencher com o número do processo, bem como a identificação do juízo correspondente.


9.4.4  Do Depósito:


Competência Mês/Ano (campo 24) - deve ser preenchido no formato MM/AAAA, correspondente ao mês/ano em que o recolhimento está sendo efetuado;


Código recolhimento (campo 25) - deve ser preenchido sempre com o código 418;


Remuneração (campo 31) - deve ser preenchido com o valor devido a título de depósito recursal;


Total a recolher FGTS (campo 42) - deve ser preenchido com o mesmo valor consignado no campo 31.


9.5  O não preenchimento do campo que identifica o depositante/empregador, o reclamante/ trabalhador, o processo/juízo ou o valor recolhido, impossibilita a abertura de conta no cadastro do FGTS para este fim.


10  DAS ENTIDADES DE FINS FILANTRÓPICOS


10.1  Os depósitos de entidades de fins filantrópicos, referentes a competências anteriores a outubro de 1989, nos termos do Decreto-Lei nº 194/67, são exigíveis integralmente quando da rescisão do contrato de trabalho com justa causa, ou a pedido do trabalhador, ou para fins de utilização em moradia própria.


10.2  Poderá, a empresa, efetuar o recolhimento de forma espontânea a qualquer tempo


10.3  DO DERF – ENTIDADES DE FINS FILANTRÓPICOS - NO PRAZO


10.3.1  No caso de rescisão ou extinção do contrato de trabalho e no recolhimento espontâneo observar:


10.3.1.1  Os depósitos são efetuados com base no saldo da conta vinculada posicionado na data do último crédito de JAM.


10.3.1.2  Estes depósitos devem ser realizados até o primeiro dia útil posterior ao crédito de JAM, imediatamente após o afastamento.


10.3.2  Em se tratando de recolhimento para utilização em moradia própria, o empregador deve observar:


10.3.2.1  O saldo da conta vinculada, corrigido até o dia 10 precedente à data do efetivo recolhimento deve ser atualizado, a partir daí, até o dia que antecede a quitação do DERF, com base na Taxa Referencial - TR do dia primeiro do mês, mais juros de 6%(seis por cento) ao ano “pro rata die”


10.3.2.2  O depósito deve ser efetuado em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da comunicação do Agente do Sistema Financeiro da Habitação - SFH.


10.4  DO DERF – ENTIDADES DE FINS FILANTRÓPICOS - EM ATRASO


10.4.1  O recolhimento efetuado após os prazos estipulados implica no pagamento das seguintes cominações, calculadas a partir do saldo da conta vinculada posicionado no dia do último crédito de JAM anterior à data em que o recolhimento era devido.


10.4.1.2  Sobre o saldo da conta vinculada convertido para a moeda da data da quitação, acrescido da atualização monetária, incide ainda:


- juros de mora de 0,5%(meio por cento) ao mês ou fração;


- multa de 10%(dez por cento), reduzindo-se esse percentual para 5%(cinco por cento) se o recolhimento ocorrer até o último dia útil do mês em que era devido.


10.4.2  O recolhimento em atraso implica, ainda, na atualização do saldo da conta vinculada até a última data de crédito de JAM anterior à data de quitação.


11  DO CADASTRAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DOS EMPREGADORES E TRABALHADORES NO SISTEMA FGTS


11.1  O cadastramento do empregador e do trabalhador, no sistema FGTS, ocorre com a efetivação do seu primeiro recolhimento para o Fundo ou quando da primeira prestação de informações à Previdência Social.


11.1.1  A identificação do empregador, no sistema FGTS, é feita por meio de sua inscrição no CNPJ/CEI e, no caso do empregador doméstico, exclusivamente por meio da inscrição CEI.


11.2  Para o cadastramento do empregador, exceto para o empregador doméstico e com recolhimento recursal, é utilizada necessariamente, a GFIP em meio magnético/Sistema SEFIP.


11.2.1  O empregador doméstico que por ocasião do recolhimento de FGTS de trabalhadores recém-admitidos, utilizar a GFIP avulsa ou a GFIP pré-impressa, deve informar, por meio do formulário Retificação de Dados do Trabalhador - FGTS/INSS – RDT Modelo 2, o endereço dos mesmos. 


11.3  O trabalhador é identificado no sistema FGTS por meio do seu número de inscrição no PIS/PASEP/CI, o qual deve ser informado sempre que solicitado nos formulários, tanto para os novos admitidos quanto àqueles já constantes no cadastro, mas que ainda não possuam essa inscrição/identificação validada em sua conta vinculada do FGTS.


11.3.1  Essa obrigatoriedade, entretanto, não exime o empregador da prestação das demais informações relativas ao trabalhador, conforme solicitado na GFIP.


11.3.2  O não atendimento dessa regra caracteriza ausência de elemento essencial à constituição do cadastro do sistema FGTS, comprometendo direito constitucional do trabalhador, bem como o curso normal e regular da movimentação da conta vinculada, sujeitando o empregador às sanções previstas na Lei nº 8.036/90.


12  DA RETIFICAÇÃO DE DADOS E DE INFORMAÇÕES DA GFIP E DA GRFC


12.1  Os dados pré-impressos e as informações cadastrais podem ser alterados por meio dos seguintes formulários:


- Retificação de Dados do Empregador - FGTS/INSS – RDE Modelo 2 - utilizado para alteração de dados cadastrais do empregador.


- Retificação de Dados do Trabalhador - FGTS/INSS - RDT Modelo 2 - utilizado para alteração de dados cadastrais do trabalhador.


12.1.1  A responsabilidade pelo preenchimento e veracidade dos dados é do empregador.


12.1.1.1  Em se tratando exclusivamente de alteração/inclusão de endereço, este procedimento pode ser solicitado também pelo trabalhador, independente de anuência do empregador.


12.2  O formulário Retificação da Remuneração e Devolução do FGTS - RRD Modelo 2 é utilizado para retificar a remuneração, categoria e/ou total recolhido.


12.2.1  Para retificação de remuneração/saldo, informada em GRFC, é necessário que a empresa informe o código de recolhimento conforme tabela abaixo:


CAMPO DA GRFC

CÓDIGO RECOLHIMENTO A SER INFORMADO NA RRD



CAMPO 25 – MÊS ANTERIOR À RESCISÃO 

406 – Recolhimento Mês Anterior à Rescisão



CAMPO 26 – MÊS DA RESCISÃO

407 – Recolhimento Mês da Rescisão



CAMPO 27 – AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

408 – Recolhimento Aviso Prévio Indenizado



CAMPO 28 – SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS

400 – Recolhimento Multa Rescisória



12.3  Empregador que utilize o aplicativo SEFIP, as alterações cadastrais permitidas estão descritas no manual de orientação do próprio programa.


12.4  Os formulários de retificação, por tratarem da correção de dados de contas já existentes, não permitem a inclusão de novos trabalhadores ou de trabalhadores não constantes do cadastro.


12.5  Os formulários RDE Modelo 2, RDT Modelo 2 e RRD Modelo 2 encontram-se disponíveis no site da CAIXA (www.caixa.gov.br) e no comércio para aquisição e preenchimento.


13  DA INFORMAÇÃO DE SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS


13.1  O empregador, para fins de cálculo da multa rescisória - §§ 1º e 2º do artigo 18 da Lei 8.036/90, com a redação dada pela Lei nº 9.491, de 9.9.97 - pode utilizar:


- extrato fornecido pela CAIXA;


- a informação de saldo contida no campo “Saldo Fins Rescisórios Em” da última GFIP pré-impressa pela CAIXA, no caso de empregador doméstico;


- a informação de saldo contida no campo “Saldo para fins rescisórios” na GRFC pré-impressa;


- a informação de saldo em forma de retorno automático de informações, disponibilizado aos empregadores que se utilizam do aplicativo Conectividade Social; e


- a informação de saldo constante na Informação de Saldo – IS, enviada mensalmente pelo Correio, aos empregadores que efetuaram solicitação para recebimento junto a qualquer agência da CAIXA.


13.1.1  Por ocasião da utilização da informação, o empregador deve verificar a data a que se refere o saldo, acrescentando os depósitos e atualizações devidas, quando for o caso, para a época da rescisão contratual.


13.1.2  Para demissões sem justa causa ou por culpa recíproca ou força maior, ocorridas a partir de 01 de maio de 2002, referente a trabalhador cuja data de admissão, naquele contrato de trabalho, for anterior a 01/03/1990, o empregador deverá adotar os procedimentos citados no item 4.4 desta Circular e de seus subitens.


13.1.3  Será imputada ao empregador a responsabilidade pela inexistência ou inexatidão do saldo para fins rescisórios informado pela CAIXA, quando esse houver realizado recolhimento sem a devida e correta individualização na conta vinculada do trabalhador, recolhimento a menor ou na ausência de recolhimento.


13.1.4  Os saques ocorridos na conta vinculada em período anterior à migração dos cadastros dos bancos depositários, em face da legislação então vigente, não compõe o valor do saldo para fins rescisórios, devendo essa atualização, quando for o caso, ser requerida formalmente à CAIXA, por meio de suas agências, apresentando a seguinte documentação:


- nome e CNPJ/CEI do empregador


- nome, número do PIS, CTPS e data de admissão/opção do trabalhador


- extrato analítico completo da conta vinculada do FGTS a partir do trimestre civil imediatamente anterior ao primeiro saque ocorrido na vigência do contrato ou, na sua falta, a informação/demonstração dos saques do(s) banco(s) depositário(s) da época.


14  CONSIDERAÇÕES GERAIS


14.1  Tratando-se de antecipações de recolhimento de parcelamento administrativo de débito para com o FGTS, motivadas por rescisão de contrato de trabalho ou outra hipótese de movimentação de conta vinculada, de empregado constante do acordo, deve ser utilizada GFIP, gerada pelo SEFIP com o código de recolhimento 115.


14.2  No caso de dissídio ou acordo coletivo, deve ser considerado como mês de competência aquele relativo ao da sentença do dissídio ou homologação do acordo, com vencimento até o dia 07 do mês subseqüente.


14.3  O recolhimento englobará todos os empregados vinculados ao empregador no período compreendido pelo dissídio ou acordo coletivo, independente se desligado ou não.


14.4  O recolhimento do FGTS relativo a comissões ou percentagens devidas sobre vendas à prazo , de trabalhador cujo contrato tenha sido anteriormente extinto, torna-se obrigatório quando da quitação de cada parcela, por parte do empregador, devida àquele título, haja vista que o direito às comissões se concretiza com o pagamento das prestações.


14.4.1  Para realização do recolhimento, devem ser observados os seguintes procedimentos no preenchimento da GRFC:


- a data de movimentação (campo 19) será a do efetivo desligamento do trabalhador;


- prazo de recolhimento será o estabelecido nesta Circular, considerando como data de movimentação a data de pagamento da parcela de comissão/percentagem ao trabalhador;


- deve ser informada a data de pagamento da comissão/percentagem ao trabalhador, no campo 21 da GRFC, tendo em vista a similaridade com os casos de dissídio.


14.5 Para as situações de dissídio/acordo e comissões/percentagens, sendo devidas as parcelas relativas ao mês anterior à rescisão e ao mês da rescisão, estas devem ser recolhidas utilizando-se do SEFIP, juntamente com os demais trabalhadores.


14.5.1 A data de afastamento não deverá ser informada no SEFIP.


14.6 O recolhimento da Multa Rescisória correspondente ao valor de dissídio/acordo e comissões/percentagens, deve ser efetuado por meio do formulário GRFC.


14.7 A tabela para cálculo de recolhimentos em atraso que contém os índices referentes a competências posteriores a outubro de 1989, é disponibilizada mensalmente, pela CAIXA, em seu site (www.caixa.gov.br).


14.8 Para a obtenção de índices relativos ao recolhimento de competências anteriores a OUT 1989, o empregador deve dirigir-se à CAIXA.


14.9 O edital disponibilizado para utilização no SEFIP contempla os índices para recolhimento em atraso desde a competência 01/1967. 


14.10 O índice único utilizado para cálculo do recolhimento em atraso tem como base o percentual referente ao depósito do FGTS, acrescido da respectiva correção monetária, juros de mora e multa contados a partir do vencimento da competência, calculados para cada data de pagamento da vigência do Edital do FGTS.


14.11 A CAIXA tem o prazo legal de 10 (dez) dias úteis, a contar do dia útil imediatamente posterior ao recolhimento da GRFC, para atender as solicitações de saque dos depósitos rescisórios.


14.12 O preenchimento e a prestação das informações nas GFIP, GRFC e DERF são de inteira responsabilidade do empregador, que se sujeitará às cominações legais em virtude da inconsistência das informações.


14.13 Uma vez que o empregador tenha efetuado recolhimento do FGTS para empregado doméstico, este deverá ocorrer enquanto durar o contrato de trabalho.


15 Esta Circular revoga a Circular CAIXA 250/02 e demais disposições em contrário e entra em vigor na data de sua publicação.


JOSÉ RENATO CORRÊA DE LIMA


Diretor


ATOS


53. ATO Nº 223, DE 12 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (DJU 19.06.2002, Seção 1, p. 364).


O VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais;


Considerando que o Poder Executivo da União disciplinou o funcionamento das repartições públicas em horário especial nos dias dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol, durante a Copa do Mundo - 2002;


Considerando que os jogos da Seleção Brasileira de Futebol ocorrerão no período matutino; e


Considerando a necessidade de funcionamento dos serviços do Tribunal, resolve:


Art. 1º Determinar que, nos dias dos jogos da Seleção Brasileira, o horário de expediente no Tribunal Superior do Trabalho será das 12 às 19 horas.


Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.


VANTUIL ABDALA


Ministro Vice-Presidente no exercício da Presidência


54. ATO Nº 88, DE 14 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (DJU 19.06.2002, Seção 1, p. 128). Cria a Revista Eletrônica da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.


O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições regimentais, resolve:


Art. 1º Criar a Revista Eletrônica da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.


Art. 2º O inteiro teor do acórdão será disponibilizado em formato texto, no site do Tribunal, na página da Revista Eletrônica da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a partir de 1º de setembro de 2002.


Art. 3º O controle dos documentos eletrônicos, para efeito de publicação do inteiro teor do acórdão, deverá ser efetuado pelo módulo Livro Eletrônico do Sistema Integrado da Atividade Judiciária.


Art. 4º Os gabinetes dos Ministros deverão disponibilizar para as coordenadorias dos órgãos julgadores os relatórios, votos e acórdãos, também por meio eletrônico.


§ 1º Todos os documentos elaborados para disponibilização do inteiro teor deverão estar no formato A4 e conforme a programação gráfica padronizada no Sistema Integrado da Atividade Judiciária.


§ 2º O relatório e o voto do acórdão já disponibilizados para as coordenadorias e ainda não publicados no Diário da Justiça deverão ser enviados, eletronicamente, pelos respectivos gabinetes, que responderão por sua liberação.


Art. 5º O envio de acórdão para publicação, a partir de 15 de agosto de 2002, somente ocorrerá quando todos os documentos estiverem disponibilizados no Sistema Integrado da Atividade Judiciária.


Parágrafo único. Eventuais pendências serão dirimidas pelo Ministro Presidente do órgão julgador.


Art. 6º As coordenadorias, ao confirmarem a publicação do acórdão, disponibilizarão o inteiro teor na Revista Eletrônica da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.


Art. 7º A nova sistemática de elaboração e disponibilização do inteiro teor do acórdão deverá ser adotada em todas as unidades envolvidas nesse processo de trabalho.


Art. 8º Caberá ao Ministro Diretor da Revista coordenar a implementação do referido repositório oficial no site.


Art. 9º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


Ministro NILSON NAVES


55. ATO REGIMENTAL Nº 4, DE 14 DE JUNHO DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (DOU 21.06.2002, Seção 1, pp. 10-1).


O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 45 e 62 da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e o art. 47 da Medida Provisória nº 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, e tendo em vista o art. 20, inciso I, da referida Lei Complementar, e o art. 44, parágrafo único, da mencionada Medida Provisória,


Edita o presente Ato:


Art. 1º - Os seiscentos cargos da Carreira de Advogado da União, criados pelo art. 62 da Lei Complementar nº 73, de 1993, ficam assim distribuídos:


- Advogado da União de Categoria Especial (final): trinta (30) cargos;


- Advogado da União de 1ª Categoria (intermediária): noventa (90) cargos;


- Advogado da União de 2ª Categoria (inicial): quatrocentos e oitenta (480) cargos.


§ 1º - São providos mediante concurso público, de provas e títulos, os cargos de Advogado da União de 2ª Categoria (inicial).


§ 2º - Os demais cargos da Carreira de Advogado da União, acima distribuídos, são providos mediante promoção, nos termos da Lei Complementar nº 73, de 1993.


Art. 2º - Este Ato Regimental entra em vigor na data de sua publicação.


Art. 3º - Revogam-se o Ato Regimental nº 1, de 4 de maio de 1994 (in D.O. de 5.5.94, Seção I), e demais disposições em contrário.


GILMAR FERREIRA MENDES


56. ATO REGIMENTAL Nº 5, DE 19 DE JUNHO DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (DOU 21.06.2002, Seção 1, pp. 11-3).


O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 4º, inciso I, e 45, caput e § 1º, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, e arts. 8º-D, § 5º, e 8º-E, parágrafo único, da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, resolve:


Editar o presente Ato Regimental, dispondo sobre a competência, a estrutura e o funcionamento da Procuradoria-Geral da União, bem como as atribuições de seu titular e demais dirigentes.


CAPÍTULO I


DA NATUREZA E DA COMPETÊNCIA


Art. 1º - A Procuradoria-Geral da União, órgão de direção superior da Advocacia-Geral da União, direta e imediatamente subordinada ao Chefe da Instituição, tem como titular o Procurador-Geral da União.


Parágrafo único. O Procurador-Geral da União, cargo de natureza especial, é nomeado, em comissão, pelo Presidente da República, dentre bacharéis em Direito de elevado saber jurídico e reconhecida idoneidade.


Art. 2º - Compete à Procuradoria-Geral da União:


I - promover a defesa da União perante os tribunais superiores;


II - supervisionar, orientar e acompanhar a atuação das Procuradorias Regionais, das Procuradorias da União nos Estados e no Distrito Federal e das Procuradorias Seccionais da União;


III - assistir o Advogado-Geral da União nas causas de interesse da União, em qualquer juízo ou tribunal, fornecendo-lhe os subsídios necessários à sua intervenção em feitos judiciais;


IV - oferecer ao Advogado-Geral da União subsídios para a formulação de políticas e diretrizes da Instituição;


V - acompanhar e opinar sobre a atuação contenciosa dos órgãos jurídicos das autarquias e fundações públicas;


VI - avaliar a conveniência e, se for o caso, sugerir a assunção da representação judicial de autarquias e fundações públicas, fornecendo ao Advogado-Geral da União as informações necessárias à tomada de decisões;


VII - promover o acompanhamento especial de processos considerados relevantes para a União, desenvolvendo estudos para definição de estratégias e ações a serem implementadas.


Art. 3º - Incumbe ao Procurador-Geral da União:


I - dirigir e representar a Procuradoria-Geral da União;


II - representar judicialmente a União perante os Tribunais Superiores , na forma da lei;


III - orientar e supervisionar a atuação dos Órgãos da Procuradoria-Geral da União, zelando pela qualidade dos serviços desenvolvidos no âmbito institucional;


IV - integrar o Conselho Superior da Advocacia-Geral da União, como Membro nato;


V - participar, em conjunto com os titulares dos demais órgãos da Advocacia-Geral da União, da formulação de políticas e estratégias da Instituição;


VI - desenvolver, implementar e acompanhar as políticas e estratégicas específicas da Procuradoria-Geral da União, assegurando o alcance de objetivos e metas do Órgão, consoante as diretrizes aprovadas para a Advocacia-Geral da União;


VII - determinar o desenvolvimento e aprovar estudos, análises e diagnósticos jurídicos elaborados no âmbito da Procuradoria-Geral;


VIII - dirigir, coordenar e controlar as unidades administrativas subordinadas, promovendo a solução de eventuais divergências;


IX - propor ao Advogado-Geral da União a estrutura e a competência dos órgãos jurídicos centralizados e descentralizados;


X - gerir os recursos humanos, materiais e tecnológicos do órgão;


XI - definir os critérios de classificação dos órgãos jurídicos descentralizados;


XII - propor ao Advogado-Geral da União que, de ofício ou mediante solicitação, a Advocacia-Geral da União assuma, por suas Procuradorias, temporária e excepcionalmente, a representação judicial de autarquia ou de fundação pública, nas hipóteses e condições do art. 11-A da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995;


XIII - propor, ao Advogado-Geral da União que, de ofício ou atendendo a solicitação de autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista ou empresa pública federal, promova a intervenção prevista no art. 5º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, ou a avocação, integração ou coordenação dos trabalhos em sede judicial ou extrajudicial, a cargo de órgão jurídico das referidas entidades, nos termos do art. 8º-C da Lei nº 9.028, de 1995;


XIV - indicar ao Advogado-Geral da União nome para ocupar a chefia das Procuradorias Regionais, das Procuradorias da União nos Estados e no Distrito Federal e das Procuradorias Seccionais;


XV - propor ao Advogado-Geral da União a edição de enunciado de súmula administrativa;


XVI - propor ao Advogado-Geral da União a lotação e distribuição dos Advogados da União;


XVII - propor, com a finalidade de suprir deficiências ocasionais de órgãos jurídicos vinculados à Advocacia-Geral da União, a prestação de colaboração temporária por membros efetivos da Advocacia-Geral da União, Procuradores Autárquicos, Assistentes Jurídicos e Advogados de outras entidades, nos termos da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995;


XVIII - propor à Corregedoria-Geral da Advocacia-Geral da União a promoção de correições extraordinárias nas Procuradorias da União e em órgãos jurídicos vinculados, nos termos do art. 6º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993;


XIX - indicar servidores em exercício na Procuradoria-Geral da União para representá-lo em reuniões e grupos de trabalho, atribuir-lhes serviço, missão ou estudo em qualquer parte do território nacional;


XX - submeter ao Advogado-Geral da União a nomeação dos titulares de cargos em comissão e funções de confiança da Procuradoria-Geral da União;


XXI - designar servidores para o exercício de funções no âmbito da Procuradoria-Geral da União;


XXII - propor ao Advogado-Geral da União:


a) a lotação ou o exercício, na Procuradoria-Geral da União, de membros e servidores da Instituição, necessários ao seu regular funcionamento;


b) a requisição, a órgão ou ente federal, de servidor, para ter exercício na Procuradoria-Geral da União;


XXIII - proferir decisão nas sindicâncias e nos processos disciplinares desenvolvidos pela Procuradoria-Geral da União, nas hipóteses do inciso III do art. 141 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;


XXIV - aprovar os trabalhos elaborados no âmbito da Procuradoria-Geral da União e submeter ao Advogado-Geral da União a decisão sobre a conveniência e a forma de sua publicação ou divulgação;


XXV - criar grupos especiais para a análise de temas estratégicos;


XXVI - atuar, por designação do Advogado-Geral da União, mediante sustentação oral, em processos do Supremo Tribunal Federal em que a Procuradoria-Geral ou qualquer de suas procuradorias tenham atuado em instâncias inferiores e em outros casos;


XXVII - desempenhar outras atividades por determinação do Advogado-Geral da União.


Parágrafo único. O Procurador-Geral da União pode atuar perante quaisquer juízos de segunda e primeira instâncias.


Art. 4º - Ao Procurador-Geral da União é facultado requisitar aos órgãos e entidades da Administração Federal quaisquer subsídios que se façam necessários à sua atuação, aplicando-se à hipótese o art. 4º da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995.


CAPÍTULO II


DA ESTRUTURA


Art. 5º - Integram a Procuradoria-Geral da União:


I - as Procuradorias Regionais da União;


II - as Procuradorias da União nos Estados e no Distrito Federal;


III - as Procuradorias Seccionais da União; e


IV - as seguintes unidades administrativas:


a) Gabinete do Procurador-Geral da União;


b) Departamento Judicial Cível;


c) Departamento Judicial Trabalhista;


d) Departamento Judicial de Órgãos e Entidades Sucedidos pela União;


e) Departamento Judicial Internacional e de Recomposição do Patrimônio da União;


f) Departamento para Assuntos Especiais e Orientação Processual;


g) Departamento de Cálculos e Perícias.


Art. 6º - Compete ao Gabinete do Procurador-Geral da União:


I - prestar apoio direto ao Procurador-Geral da União, no desempenho de suas atribuições;


II - coordenar e acompanhar estudos especiais desenvolvidos no âmbito da Procuradoria-Geral da União e de seus Órgãos subordinados;


III - cuidar da correspondência do Procurador-Geral, sua representação e relações públicas;


IV - organizar a agenda, a pauta de audiências e as viagens do Procurador-Geral;


V - cuidar da correspondência do Procurador-Geral, e manter atualizado o seu arquivo pessoal;


VI - planejar, coordenar e supervisionar o desenvolvimento das atividades de comunicação social, bem como a divulgação das matérias relacionadas com a área de atuação da Procuradoria-Geral da União;


VII - providenciar a publicação oficial e a divulgação das matérias relacionadas à atuação da Procuradoria-Geral, e encarregar-se do cerimonial; e


VIII - desenvolver outras atividades que lhe sejam atribuídas pelo Procurador-Geral da União.


Parágrafo único. Integram o Gabinete do Procurador-Geral da União:


I - a Assessoria de Informações Estratégicas, à qual incumbe:


a) prestar assessoramento jurídico ao Procurador-Geral da União, sugerindo estratégias e oferecendo subsídios para a formulação de teses de defesa da União, a partir das informações recebidas dos Diretores de Departamento;


b) assessorar o Procurador-Geral da União na coleta de dados e tratamento de informações, a fim de fornecer orientação jurídica aos Órgãos da Procuradoria-Geral da União;


c) identificar e sistematizar as controvérsias postas em juízo, mantendo estreita articulação com os demais órgãos estratégicos da Advocacia-Geral da União, objetivando sincronia na atuação jurídica, inclusive fornecendo peças para o banco de petições;


d) desenvolver o aprimoramento dos argumentos jurídicos de interesse da atuação judicial, bem como promover a sua divulgação;


e) implementar o estabelecimento de indicadores de desempenho, fazer o seu monitoramento, elaborar os relatórios de resultados e fornecer subsídios ao Procurador-Geral da União, para a tomada de decisões gerenciais;


f) manter estreita articulação com as demais unidades estratégicas da Advocacia-Geral da União, objetivando sincronia na atuação jurídica.


II - a Coordenação-Geral de Processos nos Tribunais, incumbida de coordenar, supervisionar, orientar e avaliar as atividades de recebimento, triagem e encaminhamento de intimações ao Procurador-Geral da União e a sua devida redistribuição aos Departamentos competentes, promovendo a pertinente atualização da base de dados dos sistemas de controle de processos, de modo a permitir o efetivo acompanhamento de prazos processuais e tramitação interna de autos judiciais, bem como as atividades relacionadas à emissão de relatórios gerenciais para acompanhamento, avaliação e planejamento da atividade contenciosa;


III - a Coordenação-Geral de Planejamento e Administração, incumbida de planejar, dirigir, coordenar, supervisionar e orientar a execução das atividades de apoio técnico-administrativo direto à atividade finalística da Procuradoria-Geral da União.


Art. 7º São competências comuns aos Departamentos:


I - definir estratégia e elaborar tese de defesa da União, com vistas ao alcance dos objetivos propostos;


II - oferecer subsídios aos órgãos da Procuradoria-Geral da União em assuntos de sua competência, buscando manter a compatibilidade das teses na defesa dos interesses da União;


III - acompanhar a jurisprudência dos tribunais em sua área de atuação;


IV - responder pela análise de procedimentos disciplinares relacionados a perdas de prazo ou condução técnica, nos processos sob sua supervisão.


Art. 8º Compete especialmente:


I - ao Departamento Judicial Cível: auxiliar o Procurador-Geral na defesa da União junto ao Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar e Tribunal Superior Eleitoral;


II - ao Departamento Judicial Trabalhista: auxiliar o Procurador-Geral na defesa da União junto ao Tribunal Superior do Trabalho;


III - ao Departamento Judicial de Órgãos e Entidades Sucedidos pela União: auxiliar o Procurador-Geral na defesa da União junto ao Tribunal Superior do Trabalho;


IV - ao Departamento Judicial Internacional e de Recomposição do Patrimônio da União: auxiliar o Procurador-Geral na promoção da defesa da União no exterior, mediante a coordenação e controle dos serviços de representação judicial, prestando orientação em assuntos contenciosos que envolvam matéria de direito internacional;


V - ao Departamento para Assuntos Especiais e Orientação Processual: promover estudos e emitir orientações em matéria contenciosa, bem como acompanhar e manter controle das ações consideradas relevantes;


VI - ao Departamento de Cálculos e Perícias: realizar, rever e acompanhar os trabalhos técnicos, de cálculos e perícias, inclusive de precatórios, e supervisionar e coordenar os trabalhos de cálculos e perícias das unidades descentralizadas.


§ 1º Integram o Departamento Judicial Cível, a Coordenação-Geral de Atuação nos Feitos de Competência da Corte Especial do STJ e a Coordenação-Geral de Atuação nos Feitos de Competência das Turmas do STJ.


§ 2º Integram o Departamento Judicial Trabalhista, a Coordenação-Geral de Atuação nos Feitos de Competência do Tribunal Pleno do TST e da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.


§ 3º Integram o Departamento Judicial de Órgãos e Entidades Sucedidos pela União, a Coordenação-Geral da Representação dos Órgãos Sucedidos e a Coordenação-Geral da Representação de Entidades Vinculadas.


§ 4º Integram o Departamento Judicial Internacional e de Recomposição do Patrimônio da União, a Coordenação-Geral de Ações Internacionais e a Coordenação-Geral de Recomposição do Patrimônio da União.


§ 5º Integram o Departamento para Assuntos Especiais e Orientação Processual, Coordenação-Geral de Ações Relevantes e Representação Extraordinária e a Coordenação-Geral de Orientação Processual.


§ 6º Integram o Departamento de Cálculos e Perícias, a Coordenação-Geral de Cálculos e a Coordenação-Geral de Perícias.


CAPÍTULO III


DAS PROCURADORIAS REGIONAIS DA UNIÃO


Art. 9º As Procuradorias Regionais da União, órgãos de execução da Advocacia-Geral da União, integrantes da estrutura da Procuradoria-Geral da União, subordinam-se diretamente ao Procurador-Geral da União.


Parágrafo único. As Procuradorias Regionais da União são dirigidas por Procuradores Regionais nomeados em comissão pelo Presidente da República, por indicação do Advogado-Geral da União, dentre integrantes das carreiras jurídicas da Advocacia-Geral da União de elevado saber jurídico e reconhecida idoneidade.


Art. 10. Compete às Procuradorias Regionais da União:


I - exercer a representação judicial da União perante os Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral e Tribunais de Justiça, ou em qualquer outro juízo de grau inferior, na forma da lei;


II - supervisionar, orientar e acompanhar a atuação processual nas Procuradorias da União sob a sua coordenação;


III - assistir o Procurador-Geral da União nas causas de interesse da União, fornecendo-lhe subsídios necessários à sua intervenção em feitos;


IV - oferecer ao Procurador-Geral da União subsídios para a formulação de políticas e diretrizes da Instituição;


V - quando for o caso, acompanhar e opinar sobre a atuação contenciosa dos órgãos jurídicos das autarquias e fundações públicas;


VI - promover o acompanhamento especial de processos considerados relevantes para a União, desenvolvendo estudos para definição de estratégias e ações a serem implementadas.


Parágrafo único. Integram as Procuradorias Regionais da União o Gabinete do Procurador Regional da União, a Assessoria de Informações Estratégicas, a Coordenação-Geral Jurídica, a Coordenação Operacional à Área Jurídica, a Coordenação Administrativa e o Núcleo de Cálculos e Perícias.


Art. 11. Incumbe aos Procuradores Regionais da União:


I - dirigir a respectiva Procuradoria Regional;


II - representar judicialmente a União perante os Tribunais Regionais da Justiça Federal, comum, especializada e Tribunais de Justiça Estadual;


III - desenvolver, implementar e acompanhar as políticas e estratégias específicas da Procuradoria Regional da União, consoante as diretrizes aprovadas para a Advocacia-Geral da União;


IV - assegurar o alcance de objetivos e metas da Procuradoria, zelando pela qualidade dos serviços desenvolvidos no âmbito institucional;


V - submeter ao Procurador-Geral da União as propostas de ajuizamento de ações civis públicas e de improbidade administrativa;


VI - assistir o Procurador-Geral da União nas causas de interesse da União, fornecendo-lhe subsídios necessários à sua intervenção em feitos judiciais;


VII - determinar o desenvolvimento de estudos técnicos, aprovar notas técnicas e expedir orientações técnico-jurídicas no âmbito da Procuradoria;


VIII - dirigir, controlar e coordenar as unidades subordinadas, bem como gerir os recursos humanos, materiais e tecnológicos da Procuradoria;


IX - submeter ao Procurador-Geral da União proposta de alteração da estrutura organizacional da Procuradoria, bem como avaliar proposta de alteração da estrutura dos órgãos jurídicos sob sua coordenação;


X - orientar tecnicamente e promover solução de eventuais divergências e controvérsias entre órgãos jurídicos sob sua coordenação;


XI - examinar as solicitações de representação de agentes políticos e servidores públicos, em juízo, na forma da legislação específica, submetendo-as ao Procurador-Geral da União, quando necessário;


XII - examinar, aprovar e determinar a elaboração de pedidos de suspensão de execução de provimento liminar ou de medidas de eficácia judicial equivalente;


XIII - elaborar relatórios de resultados, considerados os indicadores de desempenho estabelecidos, e submeter ao Procurador-Geral;


XIV - manter estreita articulação com as unidades estratégicas da Advocacia-Geral da União, objetivando sincronia na atuação jurídica.


§ 1º Os Procuradores Regionais da União podem atuar perante os juízos de primeira instância no âmbito das Procuradorias sob sua coordenação.


§ 2º Aos Procuradores Regionais da União é facultado requisitar aos órgãos e entidades da Administração Federal quaisquer subsídios que se façam necessários à sua atuação, aplicando-se à hipótese o art. 4º da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995.


CAPÍTULO IV


DAS PROCURADORIAS DA UNIÃO NOS ESTADOS E NO DISTRITO FEDERAL


Art. 12. As Procuradorias da União nos Estados e no Distrito Federal, órgãos de execução da Advocacia-Geral da União, integrantes da estrutura da Procuradoria-Geral da União, subordinam-se diretamente ao Procurador-Geral da União e são coordenadas pelas respectivas Procuradorias Regionais.


Parágrafo único. As Procuradorias da União são dirigidas por Procuradores-Chefes nomeados em comissão pelo Presidente da República, por indicação do Advogado-Geral da União, dentre integrantes das carreiras jurídicas da Advocacia-Geral da União de elevado saber jurídico e reconhecida idoneidade.


Art. 13. Compete às Procuradorias da União:


I - promover a representação judicial da União perante a primeira instância da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral e da Justiça Estadual, bem como perante os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais do Trabalho, sediados em sua área de atuação;


II - supervisionar, orientar e acompanhar a atuação processual de suas Procuradorias Seccionais;


III - assistir o Procurador-Geral da União nas causas de interesse da União, fornecendo-lhe subsídios necessários à sua intervenção em feitos judiciais;


IV - oferecer ao Procurador-Geral da União da União subsídios para a formulação de políticas e diretrizes da Instituição;


V - quando for o caso, acompanhar e opinar sobre a atuação contenciosa dos órgãos jurídicos das autarquias e fundações públicas;


VI - promover o acompanhamento especial de processos considerados relevantes para a União, desenvolvendo estudos para definição de estratégias e ações a serem implementadas.


§ 1º As Procuradorias da União classificam-se, segundo o volume de trabalho, a conveniência e necessidade dos serviços, nos Padrões "A", "B" e "C".


§ 2º A classificação das Procuradorias da União, de competência do Procurador-Geral da União, será revista a cada dois anos, com base em levantamentos realizados pela Procuradoria-Geral.


§ 3º Integram as Procuradorias da União:


I - do Padrão "A": Gabinete, Assessoria de Informações Estratégicas, Coordenação, Divisões e Serviços e Núcleo;


II - do Padrão "B": Gabinete, Assessoria de Informações Estratégicas, Divisão, Serviços, Setores e Núcleo; e


III - do Padrão "C": Gabinete, Assessoria de Informações Estratégicas, Serviço, Setores e Núcleos.


Art. 14. Incumbe aos Procuradores-Chefes da União:


I - dirigir a respectiva Procuradoria da União;


II - representar judicialmente a União perante a primeira instância Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral e da Justiça Estadual, bem como perante os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais do Trabalho, sediados em sua área de atuação;


III - coordenar e supervisionar a atuação judicial da União no âmbito da Procuradoria da União;


IV - desenvolver, implantar e acompanhar as políticas e estratégias específicas da Procuradoria da União;


V - assegurar o alcance de objetivos e metas do órgão, zelando pela qualidade dos serviços desenvolvidos no âmbito institucional;


VI - submeter ao Procurador-Geral da União as propostas de ajuizamento de ações civis públicas e de improbidade;


VII - determinar o desenvolvimento de estudos técnicos, aprovar notas técnicas e expedir orientações técnico-jurídicas no âmbito da Procuradoria;


VIII - dirigir, controlar e coordenar as unidades da Procuradoria, bem como gerir os recursos humanos, materiais e tecnológicos;


IX - submeter ao Procurador-Geral da União eventual proposta de alteração na estrutura organizacional da Procuradoria, bem como avaliar proposta de alteração da estrutura de suas respectivas Procuradorias Seccionais;


X - promover solução de divergências entre órgãos jurídicos da Procuradoria da União;


XI - examinar as solicitações de representação de agentes políticos em juízo, submetendo-as ao Procurador-Geral da União, quando necessário;


XII - elaborar relatórios de resultados, considerados os indicadores de desempenho estabelecidos, e submeter ao Procurador-Geral;


XIII - manter estreita articulação com as unidades estratégicas da Advocacia-Geral da União, objetivando sincronia na atuação jurídica.


§ 1º Os Procuradores-Chefes podem atuar perante os juízos de primeira instância situados nas áreas de competência das respectivas Procuradorias Seccionais.


§ 2º Aos Procuradores-Chefes é facultado requisitar aos órgãos e entidades da Administração Federal quaisquer subsídios que se façam necessários à sua atuação, aplicando-se à hipótese o art. 4º da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995.


SEÇÃO ÚNICA


DAS PROCURADORIAS SECCIONAIS DA UNIÃO


Art. 15. As Procuradorias Seccionais da União, órgãos da execução da Advocacia-Geral da União, integrantes das Procuradorias da União, subordinam-se diretamente a estas.


Parágrafo único. As Procuradorias Seccionais da União são dirigidas por Procuradores Seccionais, nomeados em comissão pelo Advogado-Geral da União por delegação do Presidente da República, por indicação do Procurador-Geral da União.


Art. 16. Compete às Procuradorias Seccionais da União na sua área de atuação:


I - promover a representação judicial da União perante a primeira instância da Justiça Federal, comum, especializada e Justiça Estadual, e, quando for o caso, no Tribunal Regional do Trabalho, nos termos da lei;


II - supervisionar, orientar e acompanhar a atuação processual na Procuradoria;


III - assistir o Procurador-Chefe da União nas causas de interesse da União, fornecendo-lhe subsídios necessários à sua intervenção em feitos judiciais;


IV - oferecer ao Procurador-Chefe da União subsídios para a formulação de políticas e diretrizes da Instituição;


V - quando for o caso, acompanhar e opinar sobre a atuação contenciosa dos órgãos jurídicos das autarquias e fundações públicas;


VI - promover o acompanhamento especial de processos considerados relevantes para a União, desenvolvendo estudos para definição de estratégias e ações a serem implementadas;


VII - elaborar relatórios de resultados, considerados os indicadores de desempenho estabelecidos, e submeter ao Procurador-Chefe.


§ 1º As Procuradorias Seccionais da União classificam-se, segundo o volume de trabalho, a conveniência e necessidade dos serviços, nos Padrões "A", "B" e "C".


§ 2º A classificação das Procuradorias Seccionais da União, de competência do Procurador-Geral da União, será revista a cada cinco anos, com base em levantamentos realizados pela Procuradoria-Geral.


§ 3º Integram as Procuradorias Seccionais da União Serviços, Setores e Núcleos.


Art. 17. Incumbe aos Procuradores Seccionais da União, na sua área de atuação:


I - dirigir a respectiva Procuradoria Seccional;


II - representar judicialmente a União perante a primeira instância da Justiça Federal, comum, especializada, Justiça Estadual, e quando for o caso, no Tribunal Regional do Trabalho, nos termos da lei;


III - coordenar e supervisionar a atuação judicial da União no âmbito da Procuradoria Seccional;


IV - desenvolver, implantar e acompanhar as políticas e estratégias específicas da Procuradoria Seccional;


V - assegurar o alcance de objetivos e metas do órgão, zelando pela qualidade dos serviços desenvolvidos no âmbito institucional;


VI - submeter ao Procurador-Chefe da União as propostas de ajuizamento de ações civis públicas e de improbidade;


VII - determinar o desenvolvimento de estudos técnicos, aprovar notas técnicas e expedir orientações técnico-jurídicas no âmbito da Procuradoria;


VIII - dirigir, controlar e coordenar as unidades jurídicas da Procuradoria, bem como gerir os recursos humanos, materiais e tecnológicos;


IX - submeter ao Procurador-Chefe da União eventual proposta de alteração na estrutura organizacional da Procuradoria;


X - promover solução de divergências entre as unidades da Procuradoria;


XI - examinar as solicitações de representação de agentes políticos em juízo, submetendo-as ao Procurador-Chefe da União, quando necessário;


XII - responder pela elaboração de estudos, análises, diagnósticos jurídicos, acompanhando a jurisprudência e sugerindo estratégias de defesa judicial da União, responsabilizando-se pela organização, manutenção e divulgação do banco de petições da Procuradoria;


XIII - elaborar relatórios de resultados, considerados os indicadores de desempenho estabelecidos, e submeter ao Procurador-Chefe;


XIV - manter estreita articulação com as unidades estratégicas da Advocacia-Geral da União, objetivando sincronia na atuação jurídica.


Parágrafo único. Aos Procuradores Seccionais é facultado requisitar aos órgãos e entidades da Administração Federal quaisquer subsídios que se façam necessários à sua atuação, aplicando-se à hipótese o art. 4º da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995.


CAPÍTULO V


DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS


Art. 18. As competências atribuídas às Procuradorias da União que tenham sido absorvidas por Procuradorias Regionais da União passam às respectivas Procuradorias Regionais e as atribuições dos Procuradores-Chefes das Procuradorias absorvidas serão exercidas pelos respectivos Procuradores Regionais.


Parágrafo único. As Procuradorias Seccionais de Procuradoria da União que tenha sido absorvida por Procuradoria Regional passam a integrar a respectiva Procuradoria Regional.


Art. 19. Enquanto perdurar o prazo prorrogado pelo art. 5º da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, poderão ser nomeados para os cargos em comissão de Procurador Regional e de Procurador-Chefe da União (arts. 13, parágrafo único, e 16, parágrafo único, deste Ato Regimental) Bacharéis em Direito de elevado saber jurídico e reconhecida idoneidade não integrantes das carreiras jurídicas da Advocacia-Geral da União.


Art. 20. O Regimento Interno da Procuradoria-Geral da União, aprovado pelo Advogado-Geral da União, será expedido dentro de noventa dias.


Art. 21. Este Ato Regimental entra em vigor na data de sua publicação.


GILMAR FERREIRA MENDES


SÚMULAS


57. SÚMULA 265 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (DJU 03.06.2002, Seção 1, p. 277).


Ementa: É necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão da medida sócio-educativa.


58. SÚMULA 266 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (DJU 03.06.2002, Seção 1, p. 277).


Ementa: O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.


59. SÚMULA 267 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (DJU 03.06.2002, Seção 1, p. 277).


Ementa: A interposição de recurso, sem efeito suspensivo, contra decisão condenatória não obsta a expedição de mandado de prisão.


60. SÚMULA 268 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (DJU 03.06.2002, Seção 1, p. 277).


Ementa: O fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo não responde pela execução do julgado.


61. SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (DJU 03.06.2002, Seção 1, p. 277).


Ementa: É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.


62. ALTERAÇÃO DA SÚMULA 203 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (DJU 04.06.2002, Seção 1, p. 127).


Ementa: NÃO CABE RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO PROFERIDA, NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA, POR ÓRGÃO DE SEGUNDO GRAU DOS JUIZADOS ESPECIAIS.


ALTERAÇÃO: (*) NÃO CABE RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO PROFERIDA POR ÓRGÃO DE SEGUNDO GRAU DOS JUIZADOS ESPECIAIS.


(*) Julgando o AgRg no Ag 400.076-BA, na sessão de 23/05/02, a Corte Especial deliberou pela ALTERAÇÃO da súmula 203.


SÚMULAS ADMINISTRATIVAS


63. SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 16, DE 19 DE JUNHO DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (DOU 24, 25 e 26.06.2002).


O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4º, inciso XII, da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, tendo em vista o disposto no art. 43, caput e § 1º, da mesma Lei Complementar, e na Mensagem nº 471, de 13 de junho de 2002, do Presidente da República, que autoriza a adoção de entendimento do Supremo Tribunal Federal, tornando inaplicável o versado nos Pareceres nºs GQ - 125, de 28 de maio de 1997, e GQ - 196, de 3 de agosto de 1999, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos da União, das autarquias e das fundações públicas, a ser publicada no Diário Oficial da União por três dias consecutivos:


"O servidor estável investido em cargo público federal, em virtude de habilitação em concurso público, poderá desistir do estágio probatório a que é submetido com apoio no art. 20 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e ser reconduzido ao cargo inacumulável de que foi exonerado, a pedido. Não se interporá recurso de decisão judicial que reconhecer esse direito."


JURISPRUDÊNCIA: Supremo Tribunal Federal – Mandados de Segurança nºs 22.933-0 DF e 23.577-2 DF (Tribunal Pleno).


GILMAR FERREIRA MENDES


64. SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 17, DE 19 DE JUNHO DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (DOU 28.06, 01 e 02.07.2002).


O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4º, inciso XII, da Lei Complementar no- 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no art. 43, caput e § 1º, da mesma Lei Complementar, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos da União, das autarquias e das fundações públicas, a ser publicada no Diário Oficial da União por três dias consecutivos:


"Da decisão judicial que determinar a expedição de certidão positiva de débitos com efeito de negativa, sem a exigência de garantia posterior ao parcelamento regularmente em cumprimento, não se interporá recurso."


JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: REsp no- 95.889/SP, AGREesp nº 247.402/PR (Primeira Turma); REsp no- 227.306/SC, AGA nº 211.251/PR, AGA nº 310.429/MG (Segunda Turma).


GILMAR FERREIRA MENDES


65. SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 18, DE 19 DE JUNHO DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (DOU 28.06, 01 e 02.07.2002).

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4º, inciso XII, da Lei Complementar no- 73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no art. 43, caput e § 1º, da mesma Lei Complementar, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos da União, das autarquias e das fundações públicas, a ser publicada no Diário Oficial da União por três dias consecutivos:


"Da decisão judicial que determinar a concessão de Certidão Negativa de Débito (CND), em face da inexistência de crédito tributário constituído, não se interporá recurso."


JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: EREsp's nos- 180.771/PR e 202.830/RS (Primeira Seção); AGREesp no- 303.357/RS (Primeira Turma); AGREsp nº 255.749/RS (Segunda Turma).


GILMAR FERREIRA MENDES


INFORMATIVOS STF


66. INFORMATIVO Nº 270 DO STF - 27 a 31 de maio de 2002.


Responsabilidade Civil do Estado


Por entender não caracterizada a alegada ofensa ao art. 37, § 6º, da CF, a Turma, concluindo o julgamento de recurso extraordinário, manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que assegurara o direito de particular à indenização por danos causados em sua propriedade em face de invasão por membros do movimento dos sem-terra por haver reconhecido, na espécie, a omissão do Estado, ante o descumprimento, pela polícia militar estadual, das ordens judiciais de reforço policial na área invadida (art. 37, § 6º: "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."). Esclarecemos que está incorreta a notícia da conclusão deste julgamento, veiculada no Informativo 241. RE 283.989-PR, rel. Min. Ilmar Galvão, 28.5.2002.

RE contra Deferimento de Tutela Antecipada


É incabível recurso extraordinário contra acórdão que concede tutela antecipada, uma vez que não há manifestação conclusiva sobre os dispositivos constitucionais em questão, não se configurando, assim, a hipótese do art. 102, III, a, da CF - que prevê a competência do STF para julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão contrariar dispositivo da Constituição. Precedente citado: AG (AgR) 252.382-PE (DJU de 24.3.2000). RE 315.052-SP, rel. Min. Moreira Alves, 28.5.2002.

Princípio da Anterioridade e Contribuição Social


O recolhimento da contribuição social instituída pela Lei 7.689/88, "juntamente com as parcelas do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, sob a forma de antecipações, duodécimos ou cotas" (art. 8º da Lei 7.787/89) não se sujeita ao princípio da anterioridade (CF, art. 195, § 6º), uma vez que tal norma apenas dispôs sobre a forma de recolhimento da contribuição social, não representando majoração do tributo nem alteração da base de cálculo ou fato gerador. Com esse entendimento, a Turma manteve acórdão do TRF da 3ª Região, afastando, assim, as alegações do recorrente no sentido da inconstitucionalidade do recolhimento antecipado da contribuição social sobre o lucro líquido, previsto no art. 8º da referida Lei 7.787/89, sem a observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Precedente citado: RE 201.618-RS (DJU de 1º.8.97). RE 199.198-SP, rel. Ministra Ellen Gracie, 28.5.2002.

Prisão Especial de Advogado


Iniciado o julgamento de habeas corpus impetrado em favor de advogado preso provisoriamente, no qual se alega estar o mesmo sofrendo constrangimento ilegal por encontrar-se recolhido em local incompatível com o assegurado ao advogado pelo Estatuto da OAB (Lei 8.906/94, art. 7º, V). Na espécie, o paciente encontra-se preso em estabelecimento prisional de natureza diferenciada destinado ao recolhimento daqueles que tenham garantido o direito à prisão especial, mas que foi considerado impróprio para fins de cela especial por comissão designada pela OAB. O Min. Carlos Velloso, relator, proferiu voto no sentido de indeferir o habeas corpus por considerar que, para se chegar à conclusão de que o paciente está recolhido em local inadequado, seria necessário o exame de matéria probatória, sendo, ainda, presumivelmente verdadeiras as afirmações do poder público de que o estabelecimento no qual o mesmo encontra-se preso é de natureza especial. Ressaltou, também, que a expressão "assim reconhecidas pela OAB" constante do referido dispositivo legal está com a sua eficácia suspensa em virtude de medida liminar deferida na ADI 1.127-DF (DJU de 29.6.2001). (Lei 8.906/94, art. 7º, V: "não ser recolhido preso, antes da sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado-Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, em sua falta, em prisão domiciliar."). Após, o julgamento foi suspenso em virtude do pedido de vista do Min. Maurício Corrêa. HC 81.632-SP, rel. Min. Carlos Velloso, 28.5.2002.

HC contra Decisão de Juiz do Trabalho


Compete ao TRF processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de juiz do trabalho de 1º grau, e não ao TRT, que não possui competência criminal. Com esse entendimento, a Turma deu provimento a recurso ordinário em habeas corpus - impetrado inicialmente perante o TRT, contra ato de juiz do trabalho de 1º grau que decretara a prisão do paciente por considerá-lo depositário infiel, do qual houve posteriormente outro writ perante o STJ - para anular as decisões proferidas pelo TRT e pelo STJ, determinando a remessa dos autos ao TRF competente para julgar o writ. Precedentes citados: CC 6.979-DF (DJU de 26.2.93) e HC 68.867-PR (DJU de 7.2.92). RHC 81.859-MG, rel. Min. Carlos Velloso, 28.5.2002.

C L I P P I N G   D O   D J


31 de maio de 2002


RE N. 323.526-RS


RELATOR: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE

EMENTA: Declaração, pelo Plenário do STF, no julgamento do RE 251.238-RS (red. para acórdão Nelson Jobim, 7.11.2001, Inf. 249), de inconstitucionalidade do art. 7º e parágrafos da L. 7.428/94, com a redação dada pela L. 7.539/94, do Município de Porto Alegre, que previam o reajuste automático bimestral dos vencimentos dos servidores municipais pela variação do índice de entidade particular (ICV-DIEESE).


Aplicação do art. 101 RISTF, a teor do qual - salvo proposta de revisão por qualquer dos Ministros - a declaração plenária de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei será de logo aplicada aos novos feitos submetidos à Turma ou ao Plenário: recurso extraordinário do Município conhecido e provido.


* noticiado no Informativo 266


Rcl (AgR) N. 1.680-RS


RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA


EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PENSÃO. IPERGS. EXECUÇÃO EXTINTA. REABERTURA. IMPOSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE NÃO CONTEMPLADO NO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.


1. Reconhecido o direito ao benefício previdenciário pleiteado, a sua implantação em folha de pagamento e a expedição de precatório destinado ao pagamento das parcelas vencidas implicam na extinção do processo de execução. Reabertura do procedimento visando debater questões supervenientes não contempladas no objeto da liquidação de sentença. Inadmissibilidade.


2. Eventuais vantagens devidas à pensionista pela suspensão do benefício em momento posterior à conclusão da execução devem ser requeridas em ação própria.


Agravo regimental a que se nega provimento.


* noticiado no Informativo 246


HABEAS CORPUS N. 81.342-SP


RELATOR: MIN. NELSON JOBIM

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. INCLUSÃO DE RECURSO EM PAUTA DE JULGAMENTO. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO. DEFENSOR PÚBLICO. PROCURADOR DO ESTADO. INTIMAÇÃO PESSOAL.


O Procurador do Estado, no exercício do múnus de defensor público, deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo (L. 1.060/50, art. 5º, § 5º).


Não é suficiente a intimação feita por publicação na imprensa oficial. No caso, não houve a intimação pessoal do Procurador do Estado da inclusão em pauta de julgamento do recurso especial por ele interposto. A falta de intimação pessoal de algum ato do processo acarreta nulidade. É nulo o próprio julgamento do RESP e os atos dele decorrentes.


Inclusive o trânsito em julgado.


HABEAS deferido.


* noticiado no Informativo 251


67. INFORMATIVO Nº 271 DO STF - 3 a 7 de junho de 2002.


Servidor Regido pela CLT e Competência

Em virtude da existência de dissídio entre as Turmas, o Tribunal julgou embargos de divergência em recurso extraordinário, prevalecendo o entendimento de que compete à justiça do trabalho julgar ação proposta por servidores da Universidade de São Paulo - USP, contratados pelo regime da CLT, pleiteando o recebimento de diferenças relativas aos chamados "gatilhos-salariais". RE (EDv)146.942-SP, rel. Min. Marco Aurélio, 5.6.2002.

Serviços Notariais e Concurso Público


Deferida medida cautelar em ação direta ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB para suspender, com efeitos ex tunc, até o julgamento definitivo da ação, a eficácia da Lei 13.724/2000, do Estado de Minas Gerais, que estabelece procedimento para a efetivação de notários e registradores no cargo de titular de cartório sem a realização de concurso público. O Tribunal considerou caracterizada, à primeira vista, a plausibilidade jurídica da argüição de inconstitucionalidade por ofensa ao § 3º, do art. 236, da CF ("O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses."). Precedentes citados: ADI 363-DF (DJU de 3.5.96); ADI 690-GO (DJU de 25.8.95) e ADI 417-ES (DJU de 8.5.98). ADI (MC) 2.379-MG, relatora Min. Ellen Gracie, 6.6.2002.

Acordo Judicial e Administração Pública


A Turma, entendendo não caracterizada a alegada ofensa ao art. 37 da CF, manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que confirmara sentença homologatória de transação celebrada entre servidoras públicas municipais e o respectivo município - em ação anulatória de processo administrativo que lhes aplicara a punição de destituição de suas funções comissionadas, sendo que posteriormente as mesmas foram absolvidas em ação penal. Considerou-se que é válida a celebração de transação pela administração pública quando essa for a solução que melhor atenda o interesse público e que, na espécie, para se concluir de forma diversa do acórdão recorrido, no sentido de que não houve onerosidade para a administração na celebração do acordo, seria necessário o reexame de provas, o que é inviável em sede extraordinária. Precedente citado: AG 52.181-RJ (RTJ 68/382). RE 253.885-MG, relatora Min. Ellen Gracie, 4.6.2002.

Dano Moral e Direito à Imagem


A publicação não consentida de fotografias gera o direito à indenização por dano moral, não se exigindo a ocorrência de ofensa à reputação da pessoa porquanto o uso indevido da imagem, de regra, causa desconforto, aborrecimento ou constrangimento ao fotografado, que deve ser reparado. Com base nesse entendimento, a Turma deu provimento a recurso extraordinário para reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que assegurara à recorrente, atriz, indenização apenas pelos danos materiais sofridos em decorrência da publicação indevida de fotografias, e negara o direito da mesma à indenização por danos morais, uma vez que sua reputação não teria sido ofendida com a publicação das fotos, não tendo havido qualquer abalo à sua imagem. Considerou-se que o acórdão recorrido emprestara ao dano moral caráter restritivo, ofendendo, assim, o art. 5º, X, da CF ("São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente dessa violação;"). RE provido, arbitrada a indenização no mesmo quantum fixado para a reparação do dano material, em 21,51 salários mínimos, acrescidos de 10% de honorários advocatícios. Precedentes citados: RREE 192.593-SP(DJU de 13.8.99) e 172.720-RJ (DJU de 21.2.97). RE 215.984-RJ, rel. Min. Carlos Velloso, 4.6.2002.

Comprovação de Miserabilidade: Prazo


A Turma indeferiu habeas corpus no ponto em que se sustentava a ilegitimidade do Ministério Público estadual para promover ação penal contra o paciente pela prática de estupro, em razão da ausência de comprovação, em tempo hábil, da condição de miserabilidade da vítima, que deveria ser feita no prazo de 6 meses. Considerou-se que, para os efeitos do art. 225, § 1º, I, do CP, a apresentação do atestado de pobreza do representante pode ser feita até a prolação da sentença final ("Nos crimes definidos nos capítulos anteriores, somente se procede mediante queixa. §1ºProcede-se, entretanto, mediante ação pública: I - se a vítima ou seus pais não podem prover às despesas do processo, sem privar-se de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família;"). HC 81.343-MG, rel. Min. Nelson Jobim, 4.6.2002.

C L I P P I N G   D O   D J


7 de junho de 2002


SEC N. 4.835-ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA


RELATOR: MIN. NÉRI DA SILVEIRA


EMENTA:- Homologação de sentença estrangeira. Condenação no valor de US$ 1.633.000,00 a título de danos e US$ 293.940,00 a título de juros. 2. Curador especial nomeado, em face da revelia da requerida, manifestou-se pela não homologação da sentença estrangeira, aduzindo sejam trazidos ao STF "elementos mais completos sobre a origem da indenização até mesmo para que seja avaliado se guarda harmonia com a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes". 3. As providências necessárias a atender o que solicitaram o Curador Especial e o MPF foram adotadas pelo requerente. Sentença proferida por juiz competente, citação regular da requerida e trânsito em julgado da sentença. 4. Incabível discutir os fundamentos da decisão homologanda. Nada está a apontar tenha resultado a indenização, objeto da sentença, de causa ilícita, que possa tornar a sentença ofensiva à ordem pública, à soberania nacional ou aos bons costumes. 5. Pedido de homologação de sentença estrangeira deferido.


* noticiado no Informativo 263


SEC N. 6.729-REINO DA ESPANHA


RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA


EMENTA: SENTENÇA ESTRANGEIRA PROFERIDA PELA JUSTIÇA ESPANHOLA. DIVÓRCIO. GUARDA DE FILHOS MENORES. CITAÇÃO POR EDITAL PUBLICADO SOMENTE NA ESPANHA QUE NÃO PRODUZ EFEITOS NO BRASIL.


1. Se a parte contra quem se deseja efetivar o ato de citação reside no Brasil, não pode o edital para a consumação do procedimento, publicado apenas na Espanha, produzir efeitos em nosso País, sob pena de configurar-se violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.


2. Não preenchido o pressuposto de citação válida, a sentença proferida por autoridade judicial estrangeira não tem validade jurídica no Brasil, nos termos do artigo 217, II, do RISTF.


3. Não está sujeita à homologação pelo Supremo Tribunal Federal a sentença estrangeira que tem como objeto pedido idêntico em tramitação perante órgão do Poder Judiciário no Brasil, sob pena de ofensa aos princípio inerentes à própria soberania nacional (CPC, artigo 90; RISTF, artigo 216).


4. Retorno de crianças ao domicílio de um dos cônjuges fora do Brasil. O pedido de homologação de sentença estrangeira, pela suas características e peculiaridades, não é sede adequada para o exame de circunstâncias subjetivas ligadas ao mérito da controvérsia sobre guarda de menores. Convenção de Haia. Inaplicabilidade.


Homologação indeferida.


68. INFORMATIVO Nº 272 DO STF - 10 a 14 de junho de 2002.


Processo Disciplinar e Direito de Defesa

Por ofensa à garantia da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), o Tribunal deferiu mandado de segurança preventivo impetrado contra o Presidente da República em favor de servidor público federal que, indiciado em inquérito administrativo disciplinar, teve negado o direito de seu advogado ter vista dos autos. MS 22.921-SP, rel. Min. Carlos Velloso, 5.6.2002.

Efeito Suspensivo em Ação Rescisória


Prosseguindo no julgamento iniciado em 28.2.2002 (v. Informativo 258), o Tribunal, por maioria, referendou decisão da Ministra Ellen Gracie que concedera a antecipação dos efeitos da tutela em ação rescisória proposta pela União contra acórdão da Segunda Turma desta Corte proferido no RMS 23.040-DF - que assegurara a candidatos selecionados na primeira fase do concurso público para o cargo de fiscal do trabalho (Edital 1/94) a prioridade na convocação para a segunda fase (programa de formação) sobre eventuais aprovados em novo concurso público. Concluiu-se pela existência de erro de fato no acórdão rescindendo em face do caráter regionalizado do concurso público e pela difícil reversibilidade dos prejuízos administrativos e econômicos que seriam causados para a União com a nomeação dos candidatos. Vencidos os Ministros Néri da Silveira, Ilmar Galvão, Sepúlveda Pertence e Marco Aurélio, que negavam referendo à decisão. AR (referendo/liminar) 1.685-DF, rel. Ministra Ellen Gracie, 12.6.2002.

Sentença Estrangeira e Imóvel no Brasil


A sentença estrangeira de divórcio que ratifica acordo das partes sobre a partilha de bens imóveis situados no Brasil não ofende o art. 12 da LICC e o art. 89 do CPC, sendo, pois homologável pelo STF. Com esse entendimento, o Tribunal homologou sentença estrangeira de divórcio contestada, afastando a alegação do requerido no sentido de que a sentença, ao dispor sobre bens imóveis localizados no Brasil, ofenderia a soberania nacional. Precedentes citados: SE 3.633 (DJU de 24.6.86); SE 3.408 (RTJ 115/1083). SEC 7.146-EUA, rel. Min. Ilmar Galvão, 12.6.2002.

Sítios Arqueológicos: Competência Comum


Deferida medida liminar em ação direta ajuizada pelo Governador do Estado do Rio Grande do Sul para suspender, até decisão final da ação, a eficácia da Lei 11.380/99, do referido Estado, que atribui a proteção, guarda e responsabilidade dos sítios arqueológicos existentes no Estado aos municípios em que os mesmos se localizam. Considerou-se manifesta a plausibilidade jurídica da argüição de inconstitucionalidade sustentada pelo autor da ação uma vez que a Lei impugnada exclui a responsabilidade do Estado e da União sobre tais bens, ofendendo, à primeira vista, o art. 23, III, e § único da CF ("Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: ... III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; ... Parágrafo único. Lei complementar fixará normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional."). ADI (MC) 2.544-RS, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 12.6.2002.

Laudo Arbitral: Não-Homologação


Considerando que o juízo arbitral é aquele constituído por vontade das partes mediante cláusula expressa, o Tribunal indeferiu o pedido de homologação de sentença arbitral estrangeira, oriunda do Reino Unido, que condenou empresa brasileira por descumprimento de contrato de compra e venda mercantil firmado com empresa daquele país, em face da ausência de demonstração da clara manifestação escrita das partes relativamente à opção pela jurisdição arbitral. SEC 6.753-Reino Unido, rel. Min. Maurício Corrêa, 13.6.2002.

Depositário Infiel e Penhora


A Turma indeferiu habeas corpus em que se sustentava a ilegitimidade da prisão civil decretada contra o paciente que, na condição de depositário judicial, alienara parte dos fardos de algodão beneficiado dados em penhora como garantia nos autos de execução, sob a alegação de que a penhora de bem fungível caracterizaria depósito impróprio, sendo descabida a decretação de prisão civil. Considerou-se que as coisas móveis penhoradas, ainda que objetivamente possam ser fungíveis por suas qualidades, são tratadas como infungíveis por força de lei - porquanto o auto de penhora contém a descrição do bem penhorado, com os seus característicos (CPC, art. 665, III), a fim de que o mesmo seja individualizado -, não sendo lícito ao executado nomeado depositário, dispor deles, senão com autorização judicial. Precedentes citados: HC 75.904-SP (DJU de 25.6.99) e HC 78.194-SP (DJU de 9.4.99). HC 81.813-GO, rel. Min. Moreira Alves, 11.6.2002.

Assistência Judiciária e Honorários de Perito


Considerando que a assistência judiciária integral e gratuita prestada pelo Estado compreende os honorários de advogado e peritos (Lei 1.060/50, art. 3º: "A assistência judiciária compreende as seguintes isenções: ... V - dos honorários de advogado e peritos."), a Turma manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul que obrigara o mesmo Estado ao pagamento dos honorários periciais em exame de DNA decorrente de ação de investigação de paternidade de beneficiário da justiça gratuita. Afastou-se, na espécie, a alegada violação direta ao art. 100, da CF - em que se sustentava a ausência de previsão orçamentária para a referida despesa -, o qual não pode configurar óbice à eficácia plena do inciso LXXIV do art. 5º, norma auto-aplicável, que garante aos necessitados o amplo acesso à Justiça (Art. 5º, LXXIV: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;"). Precedente citado: RE 224.775-MS (DJU de 24.5.2002). RMS 207.732-MS, rel. Ministra Ellen Gracie, 11.6.2002.

Revelia e Produção Antecipada de Provas


A suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, na forma do art. 366 do CPP, não impedem a produção antecipada de provas, cabendo ao juiz verificar a sua conveniência. Com esse entendimento, a Turma indeferiu habeas corpus impetrado, em favor de réu revel, contra acórdão do STJ que determinara a produção antecipada de prova testemunhal da acusação por entender que o transcurso do tempo acabaria por inviabilizar essa produção probatória. Considerou-se, ainda, que, o paciente poderá, vindo aos autos, manifestar-se acerca de toda a prova produzida. HC 81.722-SP, rel. Min. Nelson Jobim, 11.6.2002.

C L I P P I N G   D O   D J


14 de junho de 2002


ADI N. 1.165-DF


RELATOR: MIN. NELSON JOBIM

EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI ORGÂNICA DO DF QUE VEDA LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CARACTERIZADA OFENSA AOS ARTS. 37, I E 61 § 1º II, "C" DA CF, INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO EM RAZÃO DA MATÉRIA - REGIME JURÍDICO E PROVIMENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS. EXERCÍCIO DO PODER DERIVADO DO MUNICÍPIO, ESTADO OU DF. CARACTERIZADO O CONFLITO ENTRE A LEI E A CF, OCORRÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.


* noticiado no Informativo 244


ADI N. 1.278-SC - medida liminar


RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. O deferimento da liminar na ação direta de inconstitucionalidade pressupõe o sinal do bom direito e o risco de manter-se com plena eficácia o ato normativo impugnado, requisitos reveladores da relevância da matéria versada na inicial. Isto não ocorre relativamente à Lei do Estado de Santa Catarina de n° 1.179/94, no que disciplinou a pasteurização do leite de cabra. A competência para legislar sobre proteção e defesa da saúde é concorrente - inciso XII do artigo 24 da Constituição Federal.


ADI N. 1.696-SSE


RELATOR: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE


EMENTA: Greve de servidor público: não ofende a competência privativa da União para disciplinar-lhe, por lei complementar, os termos e limites - e o que o STF reputa indispensável à licitude do exercício do direito (MI 20 e MI 438; ressalva do relator) - o decreto do Governador que - a partir da premissa de ilegalidade da paralisação, à falta da lei complementar federal - discipline suas conseqüências administrativas, disciplinares ou não (precedente: ADInMC 1306, 30.6.95).


* noticiado no Informativo 268


Pet (AgR) N. 2.491-BA


RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA


EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. PROCESSUAL PENAL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. LEI DE IMPRENSA. CRIME DE INJÚRIA. SUJEITO PASSIVO: PESSOA JURÍDICA. 1. A pessoa jurídica não pode ser sujeito passivo dos crimes de injúria e calúnia, sujeitando-se apenas à imputação de difamação. Precedentes. 2. Cuidando-se de situação em que caracterizado, em tese, crime de injúria, é incabível a ação penal que tenha por objeto a apuração de ofensa à honra de pessoa jurídica de direito público. Conseqüência: inviabilidade de prosseguimento da medida preparatória de interpelação judicial. Agravo regimental a que se nega provimento.


* noticiado no Informativo 263


MS N. 23.577-DF


RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL. ESTÁGIO PROBATÓRIO. Lei 8.112, de 1990, art. 20, § 2º. I. - Policial Rodoviário Federal, aprovado em concurso público, estável, que presta novo concurso e, aprovado, é nomeado Escrivão da Polícia Federal. Durante o estágio probatório neste último cargo, requer sua recondução ao cargo anterior. Possibilidade, na forma do disposto no art. 20, § 2º, da Lei 8.112/90. É que, enquanto não confirmado no estágio do novo cargo, não estará extinta a situação anterior. II. - Precedentes do STF.: MS 22.933-DF, Ministro O. Gallotti, Plenário, 26.6.98, "DJ" de 13.11.98. III. - Mandado de segurança deferido.


* noticiado no Informativo 268


RE N. 258.726-AL


RELATOR: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE


EMENTA: Responsabilidade civil do Estado: morte de passageiro em acidente de aviação civil: caracterização. 1. Lavra dissenção doutrinária e pretoriana acerca dos pressupostos da responsabilidade civil do Estado por omissão (cf. RE 257.761), e da dificuldade muitas vezes acarretada à sua caracterização, quando oriunda de deficiências do funcionamento de serviços de polícia administrativa, a exemplo dos confiados ao D.A.C. - Departamento de Aviação Civil -, relativamente ao estado de manutenção das aeronaves das empresas concessionárias do transporte aéreo. 2. No caso, porém, o acórdão recorrido não cogitou de imputar ao D.A.C. a omissão no cumprimento de um suposto dever de inspecionar todas as aeronaves no momento antecedente à decolagem de cada vôo, que razoavelmente se afirma de cumprimento tecnicamente inviável: o que se verificou, segundo o relatório do próprio D.A.C., foi um estado de tal modo aterrador do aparelho que bastava a denunciar a omissão culposa dos deveres mínimos de fiscalização. 3. De qualquer sorte, há no episódio uma circunstância incontroversa, que dispensa a indagação acerca da falta de fiscalização preventiva, minimamente exigível, do equipamento: é estar a aeronave, quando do acidente, sob o comando de um "checador" da Aeronáutica, à deficiência de cujo treinamento adequado se deveu, segundo a instância ordinária, o retardamento das medidas adequadas à emergência surgida na decolagem, que poderiam ter evitado o resultado fatal.
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RMS N. 24.119-DF


RELATOR: MIN. MAURÍCIO CORRÊA


EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO: CADASTRO DE RESERVA. CANDIDATO APROVADO: DIREITO À NOMEAÇÃO. ATO OMISSIVO. VALIDADE DO CONCURSO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. 1. Candidatos aprovados em concurso público e classificados além do número de vagas originalmente previsto no edital de convocação. Inclusão no cadastro de reserva destinado ao preenchimento de cargos que viessem a ficar vagos no prazo de sua validade. Conseqüência: direito subjetivo à nomeação, durante o lapso assinalado no respectivo edital, caso se verifiquem as condições legais veiculadas para o ato. 2. Ato omissivo consistente na não-nomeação de candidatos aprovados em concurso público. Alegação insubsistente, dado que não se pode reputar omisso o administrador que, em razão do término da eficácia jurídica do concurso, não mais detém autorização legal para a efetivação do ato requerido. 3. Mandado de Segurança impetrado após decorridos cento e vinte dias do ato omisso reputado ilegal. Decadência (Lei 1533/51, artigo 18). Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.
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69. INFORMATIVO Nº 273 DO STF - 17 a 21 de junho de 2002.

Uso de Cinto de Segurança: Competência - 1

Por ofensa à competência privativa da União Federal para legislar sobre trânsito (CF, art. 22, XI), o Tribunal declarou a inconstitucionalidade da Lei 10.521/95, do Estado do Rio Grande do Sul, que determinava o uso obrigatório de cinto de segurança nas vias públicas do Estado. Precedente citado: ADI (MC) 874-BA (DJU de 20.8.93). RE 215.325-RS, rel. Min. Moreira Alves, 17.6.2002.

Direitos Autorais e Liberdade de Associação

Iniciado o julgamento de mérito da ação direta ajuizada pelo Partido Social Trabalhista-PST, contra o art. 99 e § 1º da Lei 9.610/98, que prevêem a manutenção, pelas associações de titulares de direitos de autor, de um único escritório central para a arrecadação e distribuição, em comum, dos direitos relativos à execução pública das obras musicais e lítero-musicais e de fonogramas, inclusive por meio da radiodifusão e transmissão por qualquer modalidade, e da exibição de obras audiovisuais. O Min. Ilmar Galvão, relator, proferiu voto no sentido de acolher o pedido formulado na inicial da ação direta para declarar a inconstitucionalidade das normas mencionadas, por entender que a lei não pode compelir titulares de direitos a se reunirem em entidade única, os quais podem se reunir e se organizar em outras entidades, em face do art. 5º, XVII e XX, da CF ("XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; ...XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;"). Após, o julgamento foi adiado em virtude do pedido de vista do Min. Sepúlveda Pertence. ADI 2.054-DF, rel. Min. Ilmar Galvão, 19.6.2002.

Imunidade Penal de Vereador


Deferido habeas corpus impetrado em favor de vereador para anular as condenações a ele impostas pela prática dos crimes de calúnia e injúria contra delegado de polícia local - em decorrência de haver publicado nota em jornal local, bem como, por haver divulgado esclarecimento por meio de estação de rádio, no qual se defendera de supostas acusações e denunciara irregularidades cometidas pelo referido delegado. A Turma considerou que os mencionados pronunciamentos estariam diretamente relacionados com o exercício do mandato parlamentar, ao abrigo, portanto da imunidade prevista no art. 29 VIII, da CF ("...inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município;"). Precedentes citados: HC 74.125-PI (DJU de 11.4.97) e HC 74.201-MG (DJU de 13.12.96). HC 81.730-RS, rel. Min. Nelson Jobim, 18.6.2002.

Crime Culposo contra Militar: Competência

Compete à justiça comum, e não à justiça militar, o julgamento de crime culposo praticado por civil contra militar, porquanto, nessa hipótese, inexiste o intuito de atingir a administração militar, ficando, assim, afastada a conotação militar do crime. Com base nesse entendimento, a Turma deferiu habeas corpus para anular acórdão do STM que recebera a denúncia oferecida contra o paciente, civil - pela suposta prática de lesões corporais culposas causadas em oficial do exército em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em via pública - e, tendo em conta a ausência de representação do ofendido no prazo decadencial, declarou extinta a punibilidade. Precedentes citados: CC 7.040-RS (DJU de 22.11.96) e HC 81.161-PE (DJU de 14.12.2001). HC 81.963-RS, rel. Min. Celso de Mello, 18.6.2002.

Prisão Especial de Advogado


Retomado o julgamento de habeas corpus impetrado em favor de advogado preso provisoriamente, no qual se alega estar o mesmo sofrendo constrangimento ilegal por encontrar-se recolhido em local incompatível com o assegurado ao advogado pelo Estatuto da OAB (v. Informativo 270). O Min. Maurício Corrêa, divergindo do voto do Min. Carlos Velloso, relator, proferiu voto-vista no sentido de deferir o writ, por considerar que as instalações da prisão, tida por especial, a que submetido o paciente, não atendem aos requisitos e condições exigidos pelo art. 7º, V, da Lei 8.906/94, e, em conseqüência, determinar o recolhimento do paciente em prisão domiciliar. Após, o julgamento foi adiado em face do pedido de vista do Min. Nelson Jobim. HC 81.632-SP, rel. Min. Carlos Velloso, 18.6.2002.

Prisão Preventiva e Fundamentação


Iniciado o julgamento de habeas corpus em que se pretende a anular a prisão preventiva mantida contra o paciente em sede de sentença de pronúncia, sob a alegação de falta de fundamentação, porquanto o juiz manteve a prisão cautelar anteriormente decretada sem explicitar que motivos a justificariam, limitando-se a dizer que o paciente permaneceria preso no mesmo local. O Min. Carlos Velloso, relator, proferiu voto no sentido de indeferir o writ, por considerar que, estando o decreto de prisão devidamente fundamentado, na hipótese de manutenção da custódia, o juiz não está obrigado a expor novamente os motivos, subentendendo-se que o mesmo implicitamente se reportou aos fundamentos que serviram de base à decretação da prisão preventiva. O Min. Carlos Velloso salientou, ainda, que o decreto de prisão preventiva inicial já foi objeto de análise por esta Corte no julgamento do HC 81.600-DF (DJU de 15.3.2002), não tendo sofrido qualquer censura quanto à sua fundamentação. Após, o julgamento foi adiado em face do pedido de vista do Min. Maurício Corrêa. HC 81.838-DF, rel. Min. Carlos Velloso, 18.6.2002.

C L I P P I N G   D O   D J

21 de junho de 2002


ADI N. 2.019-MS


RELATOR: MIN. ILMAR GALVÃO

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.º 1.949, DE 22.01.99, DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. PENSÃO MENSAL PARA CRIANÇAS GERADAS A PARTIR DE ESTUPRO. CONTRARIEDADE AO ART. 5.º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.


Ato normativo que, ao erigir em pressuposto de benefício assistencial não o estado de necessidade dos beneficiários, mas sim as circunstâncias em que foram eles gerados, contraria o princípio da razoabilidade, consagrado no mencionado dispositivo constitucional.


Ação direta julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da lei sob enfoque.


* noticiado no Informativo 235


HABEAS CORPUS (AgR) N. 81.837-SP


RELATOR: MIN. MOREIRA ALVES


EMENTA: - Agravo regimental.


- Tratando-se de negativa de concessão de documento (Autorização de Retorno ao Brasil) que, para o regresso de brasileiro ao Brasil, supre a falta de passaporte por não se preencherem os requisitos para a obtenção deste, ao não-cabimento do "habeas corpus", em lugar do mandado de segurança, contra essa negativa se aplica a mesma fundamentação do despacho agravado quanto à questão do passaporte, e isso porque não se pode estender o "habeas corpus" à tutela de direitos que têm na liberdade física apenas a sua condição de exercício, objeto, não imediato, mas mediato, do pedido, não estando, assim, afetada imediatamente, mas apenas de modo oblíquo, a liberdade de locomoção.


- Por outro lado, é de manifesta improcedência a alegação de que, não havendo previsão, no artigo 102, I, da Constituição, de competência desta Corte para julgar mandado de segurança contra chefe de missão diplomática de caráter permanente, essa lacuna deve dar margem à competência deste Tribunal para julgar o pedido como sendo de mandado de segurança, em que seria transformado o "habeas corpus" pelo princípio da fungibilidade. Agravo a que se nega provimento.


HABEAS CORPUS N. 80.923-SC


RELATOR: MIN. NÉRI DA SILVEIRA


EMENTA: - Habeas Corpus preventivo. 2. Mandado de prisão expedido por magistrado canadense contra pessoa residente no Brasil, para cuja execução foi solicitada a cooperação da INTERPOL - Brasil. Inexistência de pedido de extradição. 3. Competência do STF - Art. 102, I, g, da Constituição Federal. 4. Em face do mandado de prisão contra a paciente expedido por magistrado canadense, sob a acusação de haver cometido o ilícito criminal previsto no art. 282, a, do Código Penal do Canadá, e solicitada à INTERPOL sua execução, fica caracterizada situação de ameaça à liberdade de ir e vir. 5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, concedido, para assegurar à paciente salvo conduto em todo o território nacional. Em se tratando de pessoa residente no Brasil, não há de sofrer constrangimento em sua liberdade de locomoção, em virtude de mandado de prisão expedido por justiça estrangeira, o qual, por si só, não pode lograr qualquer eficácia no país. 6. Comunicação da decisão do STF ao Ministério da Justiça e ao Departamento de Polícia Federal, Divisão da Interpol, para que, diante da ameaça efetiva à liberdade, se adotem providências indispensáveis, em ordem a que a paciente, com residência em Florianópolis, não sofra restrições em sua liberdade de locomoção e permaneça no país enquanto lhe aprouver. 7. Habeas corpus não conhecido, no ponto em que se pede a cessação imediata da veiculação dos nomes e fotografias da paciente e de seus filhos menores no portal eletrônico da Organização Internacional de Polícia Criminal (O.I.P.C.) - Interpol, porque fora do alcance e controle da jurisdição nacional, tendo sido a inclusão das difusões vermelha e amarelas, relativas à paciente e seus filhos, respectivamente, solicitadas pela IP/Ottawa à IPSC, em Lyon, França.
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RE N. 253.885-MG


RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE


EMENTA: Poder Público. Transação. Validade. Em regra, os bens e o interesse público são indisponíveis, porque pertencem à coletividade. É, por isso, o Administrador, mero gestor da coisa pública, não tendo disponibilidade sobre os interesses confiados à sua guarda e realização. Todavia, há casos em que o princípio da indisponibilidade do interesse público deve ser atenuado, mormente quando se tem em vista que a solução adotada pela Administração é a que melhor atenderá à ultimação deste interesse.


Assim, tendo o acórdão recorrido concluído pela não onerosidade do acordo celebrado, decidir de forma diversa implicaria o reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado nesta instância recursal (Súm. 279/STF). Recurso extraordinário não conhecido.


* noticiado no Informativo 271


RE N. 259.318-RS


RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE


EMENTA: O art. 10, II, "b" do ADCT confere estabilidade provisória à obreira, exigindo para o seu implemento apenas a confirmação de sua condição de gestante, não havendo, portanto, de se falar em outros requisitos para o exercício desse direito, como a prévia comunicação da gravidez ao empregador.


Precedente da Primeira Turma desta Corte.


Recurso extraordinário não conhecido.
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70. INFORMATIVO Nº 274 DO STF - 24 de junho a 1º de julho de 2002.


Cargo Público e Contratação Temporária


O Tribunal, julgando o mérito de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República, declarou a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei 4.957/94 do Estado do Espírito Santo - que autorizava o Poder Judiciário estadual a proceder contrato administrativo para o atendimento de serviços vinculados a cargos de provimento efetivo não providos nas hipóteses de vacância ou de afastamento do titular para o exercício de outro cargo público. Considerou-se que a referida norma não trata da hipótese excepcional de contratação temporária a que se refere o art. 37, IX da CF, que deve atender aos princípios da razoabilidade e da moralidade, e ainda que essa contratação só poderia ser feita sem processo seletivo quando o interesse público assim permitisse. Com o mesmo entendimento, o Tribunal declarou inconstitucionais o art. 2º, caput e parágrafo único, e o art. 3º da Resolução 1.652/93, da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que também previam a autorização para a contratação temporária de servidores em casos semelhantes. A Corte julgou, ainda, procedente o pedido formulado na inicial quanto à Resolução 8/95 do Tribunal de Justiça do mesmo Estado, na qual o próprio Tribunal fixava os vencimentos dos seus cargos em comissão, declarando-a inconstitucional. Precedente citado: RE 168.566-RS (DJU de 18.6.99). ADI 1.500-ES, rel. Min. Carlos Velloso, 19.6.2002.

Tutela Antecipada e Manutenção de Proventos


O Tribunal julgou improcedente reclamação ajuizada contra decisão de juiz de primeiro grau que deferira tutela antecipada para impedir a redução dos proventos de servidor determinada por parecer da Advocacia-Geral da União, em que se alegava o desrespeito à decisão do STF na ADC-4 - que suspendeu liminarmente, com eficácia ex nunc e com efeito vinculante, até final julgamento da ação, a prolação de qualquer decisão sobre pedido de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 9.494/97. Considerou-se que a decisão do STF na ADC-4 refere-se, exclusivamente, às situações referidas taxativamente no art. 1º da Lei 9.494/97, quais sejam, a concessão de vantagens pecuniárias, vencimentos, reclassificação, equiparação, aumento ou, ainda, extensão de vencimentos aos servidores públicos, sendo possível, portanto, a concessão de tutela antecipada para impedir a redução de proventos de servidor. RCL 1.578-RS, rel. Min. Ilmar Galvão, 26.6.2002.

MS contra Ato Jurisdicional: Cabimento

À vista da excepcionalidade do caso, o Tribunal, por maioria, apreciando questão de ordem suscitada pela Ministra Ellen Gracie, conheceu de mandado de segurança impetrado pela União contra ato jurisdicional do Min. Marco Aurélio, Presidente, que, nos autos da SS 1.962-RJ, indeferira o pedido de suspensão de segurança por não visualizar, na espécie, grave lesão à economia e à ordem públicas porquanto a segurança concedida à distribuidora de petróleo para recolher o PIS/PASEP e a COFINS nos moldes das Leis complementares 7/70 e 70/91 - sem a incidência estabelecida pelas Medidas Provisórias 1.991 e 2.037/2000, e pela Lei 9.718/98 - não afastara, em si, a obrigatoriedade do tributo. Vencido, nesse ponto, o Min. Sepúlveda Pertence, que não conhecia do mandado de segurança tendo em vista a jurisprudência no sentido de ser incabível mandado de segurança contra decisão de caráter jurisdicional de qualquer dos órgãos do STF, seja Turma, Plenário, Relator ou Presidente. Em seguida, o Tribunal, por unanimidade, ante as circunstâncias excepcionalíssimas do caso concreto, ou seja, a grave lesão à economia pública tendo em vista que a União dificilmente poderia reparar-se das perdas decorrentes do desmonte do sistema de arrecadação, concedeu a medida liminar para deferir o pedido formulado na SS 1.962-RJ e suspender os efeitos da sentença proferida no mandado de segurança em curso nas instâncias inferiores até o transito em julgado da decisão final de mérito que se proferir na citada causa. MS (QO-MC) 24.159-RJ, rel. Ministra Ellen Gracie, 26.6.2002.

ECA: Remissão e Medida Sócio-Educativa


Não ofende o princípio do devido processo legal, o art. 127 do Estatuto da Criança e do Adolescente na parte em que admite a acumulação do instituto da remissão com a aplicação de medida sócio-educativa pela autoridade judiciária (Art. 127. "A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semiliberdade e internação."). Com esse entendimento, o Tribunal, por maioria, vencido o Min. Marco Aurélio, reformou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, sob o fundamento de que seria necessário instaurar procedimento para apuração da autoria e da materialidade do ato infracional, afastara a medida sócio-educativa de advertência imposta pela sentença cumulativamente com a homologação da remissão concedida pelo Ministério Público. RE conhecido e provido para que, afastada essa preliminar acolhida pelo acórdão recorrido, prossiga o Tribunal a quo no julgamento da apelação, como entender de direito. RE 229.382-SP, rel. Min. Moreira Alves, 26.6.2002.

Emenda Constitucional 19, de 1998

Retomado o julgamento de medida liminar em ação direta ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores - PT, Partido Democrático Trabalhista - PDT, Partido Comunista do Brasil - PC do B, Partido Socialista do Brasil - PSB, contra a Emenda Constitucional 19, de 1998, que modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal e dá outras providências (v. Informativo 243). Os Ministros Ellen Gracie e Sepúlveda Pertence votaram no sentido de deferir a medida cautelar para suspender a eficácia do art. 39, caput, da CF, com a redação imprimida pela EC 19/98 ("A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes."), de modo a continuar em vigor a redação original da CF, que consagrava o regime jurídico único dos servidores públicos - acompanhando o Min. Néri da Silveira, relator, que entendera caracterizada a aparente violação ao mencionado § 2º do art. 60 da CF, uma vez que o Plenário da Câmara dos Deputados manteve, em primeiro turno, a redação original do caput do art. 39, e a comissão especial incumbida de dar nova redação à proposta de emenda constitucional suprimiu o dispositivo, colocando, em seu lugar, a norma relativa ao § 2º, que havia sido aprovada em primeiro turno. Após, o julgamento foi adiado em virtude do pedido de vista do Min. Nelson Jobim. ADI (MC) 2.135-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 27.6.2002.

STF: Competência em Razão da Matéria

Tendo em vista que compete ao STF processar e julgar, originariamente, as questões relacionadas com a extradição solicitada por Estado estrangeiro (CF, art. 102, I, g), o Tribunal, em reclamação ajuizada pelo Procurador-Geral da República, reconheceu, por maioria, sua competência originária para julgar mandado de segurança ajuizado por extraditanda contra o indeferimento de solicitação de refúgio pelo Conselho Nacional de Refugiados - CONARE. O Tribunal, salientando que a solicitação de refúgio está relacionada com o pedido extradicional, julgou procedente o pedido formulado na reclamação para avocar o processo de mandado de segurança em curso na 16ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, bem como os autos do agravo de instrumento nele interposto, cassada a medida liminar concedida pelo juiz declarado incompetente. Vencidos os Ministros Ilmar Galvão, Sepúlveda Pertence e Marco Aurélio, que julgavam improcedente a reclamação. RCL 2.069-DF, rel. Min. Carlos Velloso, 27.6.2002.

Tutela Antecipada e Benefícios Previdenciários

Tendo em vista a jurisprudência no sentido de que não se aplica, em matéria de natureza previdenciária, a decisão do STF na ADC-4 - que suspendeu liminarmente, com eficácia ex nunc e com efeito vinculante, até final julgamento da ação, a prolação de qualquer decisão sobre pedido de tutela antecipada, contra a Fazenda Pública, que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 9.494/97 -, o Tribunal julgou improcedente reclamação ajuizada pelo INCRA contra decisão que deferira antecipação de tutela para a aplicação da alíquota de 6% para a cobrança de contribuição previdenciária. Afastou-se, ainda, o parecer da Procuradoria-Geral da República no sentido da procedência da reclamação pela circunstância de que a decisão reclamada teria desrespeitado a decisão do STF na ADC 8-DF, que reconhecera a legitimidade constitucional da contribuição na alíquota de 11%, já que não é dado ao Tribunal alterar a causa de pedir da ação. Rcl 1.275-PA, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1º.7.2002.

Separação e Independência dos Poderes


Tendo em vista que ofende o princípio da separação e independência dos Poderes a submissão de convênios celebrados pelo Poder Executivo à aprovação prévia do Legislativo (CF, art. 2º), o Tribunal julgou procedente o pedido formulado em ação direta ajuizada pelo Procurador-Geral da República e declarou inconstitucionais as expressões constantes dos incisos I e II do art. 181 da Constituição do Estado de Minas Gerais, que subordinavam os convênios dos Municípios com a União, com o Estado e com outros Municípios à prévia aprovação pela câmara municipal. Precedentes citados: ADI 165-MG (RTJ 131/490) e ADI 342-PR (RTJ 133/88). ADI 770-MG, rel. Ministra Ellen Gracie, 1º.7.2002.

Distribuição de Medicamentos a Carentes

A Turma manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, com base na Lei estadual 9.908/93, reconhecera a obrigação de o mesmo Estado fornecer, gratuitamente, medicamentos a pessoa comprovadamente carente, portadora de doença de origem neurológica. Considerou-se que o acórdão recorrido baseara-se em Lei estadual regulamentadora do art. 196, da CF ("A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".). Precedente citado: RE 242.859-RS (DJU de 17.9.99). RE 256.327-RS, rel. Min. Moreira Alves, 25.6.2002.

Substituição da Pena Privativa de Liberdade


A substituição da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a seis meses, pela pena de multa ou de restrição de direitos, uma vez atendidos os requisitos legais, consubstancia um poder-dever do juiz, e não livre faculdade. Com esse entendimento, a Turma deferiu habeas corpus para assegurar ao paciente, primário e de bons antecedentes, a substituição da pena de 15 de detenção - resultante de condenação pelo delito do art. 176 do CP ("Tomar refeição em restaurante, ... sem dispor de recursos para efetuar o pagamento: Pena - detenção, de quinze dias a dois meses, ou multa.") - por pena de multa, que deverá ser fixada pelo juiz de primeiro grau. Precedente citado: HC 65.142-MG (DJU de 18.12.97). HC 81.875-RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 25.6.2002.

Prisão Preventiva do Falido: Recepção pela CF/88

A prisão prevista no art. 14, parágrafo único, VI, da Lei de Falências, consubstancia prisão preventiva, e não prisão administrativa como a mencionada no art. 35 da mesma Lei, razão pela qual foi recepcionada pela CF/88. Com esse entendimento, a Turma indeferiu habeas corpus em que se pretendia a nulidade da prisão decretada contra o paciente, sob a alegação de que a mesma consubstanciaria verdadeira prisão administrativa, tal como aquela prevista no art. 35, da mesma Lei, não recebida, portanto, pela Constituição Federal de 1988. Salientou-se, ademais, que, na espécie, a prisão decretada fundara-se na garantia da ordem pública, em conformidade com o disposto no art. 312 do Código Penal (DL 7.661/45, art. 14, parágrafo único: "A sentença que declarar a falência: VI - providenciará as diligências convenientes ao interesse da massa, podendo ordenar a prisão preventiva do falido ... quando requerida com fundamento em provas que demonstrem a prática de crime definido nesta lei.". HC 81.880-SC, rel. Min. Moreira Alves, 25.6.2002.

C L I P P I N G   D O   D J

28 de junho de 2002


ADI N. 2.031-DF – LIMINAR


RELATOR: MIN. OCTAVIO GALLOTTI


EMENTA:


1 - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e de Direitos de Natureza Financeira-CPMF (art. 75, e parágrafos, acrescentados ao ADCT pela Emenda Constitucional nº 21, de 18 de março de 1999).
2 - Vício de tramitação restrito ao § 3º da norma impugnada, por implicar, em primeiro exame, ao ver da maioria, a supressão pela Câmara da oração final do parágrafo aprovado no Senado, em comprometimento do sentido do texto sujeito à aprovação de ambas as Casas.


3 - Irrelevância do desajuste gramatical representado pela utilização do vocábulo "prorrogada", a revelar objetivo de repristinação de leis temporárias, não vedada pela Constituição.


4 - Rejeição, também em juízo provisório, das alegações de confisco de rendimentos, redução de salários, bitributação e ofensa aos princípios da isonomia e da legalidade.


5 - Medida cautelar deferida, em parte.


* noticiado no Informativo 164


MS N. 22.921-SP


RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO


EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ADVOGADO: VISTA DOS AUTOS.


I. - Ao servidor sujeito a processo administrativo disciplinar é assegurado o direito de defesa, que há de ser amplo. Lei 8.112/90, art. 153.


II. - O advogado regularmente constituído tem direito a ter vista do processo administrativo disciplinar, na repartição competente, ou retirá-lo pelo prazo legal. Lei 8.906/94, art. 7º, XV.


III. - Mandado de Segurança deferido.


* noticiado no Informativo 272


RE N. 199.198-SP


RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE


EMENTA: Recurso extraordinário. Contribuição Social. Anterioridade nonagesimal. Lei 8.787/89, art. 8º.


A discussão em torno da forma de recolhimento da contribuição social não tem aporte constitucional, mostrando-se inviável em sede de recurso extraordinário. Precedente: AGRAG 174.536. Por ocasião do julgamento do RE 169.740, esta Suprema Corte fixou o entendimento de que o prazo da anterioridade nonagesimal (art. 195, 6º, da Constituição) deve ter como termo a quo a edição da MP 63/89 somente em relação àqueles dispositivos que foram repetidos no momento de sua conversão na Lei 7.787/89. Na hipótese de mudança ou introdução de novos dispositivos no momento da conversão, a contagem do termo da noventena deve ter início com a edição desta lei. O disposto no art. 8º da lei em comento, embora não estando previsto na redação original da MP 63/89, não majorou o tributo, tampouco modificou base de cálculo ou fato gerador. Por esta razão, não se lhe aplica o princípio da anterioridade mitigada. Recurso extraordinário não conhecido.


* noticiado no Informativo 270


RE N. 215.984-RJ


RELATOR: MIN. CARLOS VELLOSO


EMENTA: CONSTITUCIONAL. DANO MORAL: FOTOGRAFIA: PUBLICAÇÃO NÃO CONSENTIDA: INDENIZAÇÃO: CUMULAÇÃO COM O DANO MATERIAL: POSSIBILIDADE. Constituição Federal, art. 5º, X.


I. Para a reparação do dano moral não se exige a ocorrência de ofensa à reputação do indivíduo. O que acontece é que, de regra, a publicação da fotografia de alguém, com intuito comercial ou não, causa desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X.


II. - R.E. conhecido e provido.


* noticiado no Informativo 271

DIVERSOS

71. EDITAL DE 7 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 11.06.2002, 1º Caderno, p. 32).


A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos. Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção, a Vara do Trabalho  de ALEGRETE, em virtude da remoção, a pedido, da  Dra. LUCIANE CARDOSO, conforme Portaria nº 2197/2002. Porto Alegre, 07 de junho de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


72. EDITAL DE 7 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 11.06.2002, 1º Caderno, p. 32).


A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos. Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção, a Vara do Trabalho  de URUGUAIANA, em virtude da remoção, a pedido, da Dra. CERES BATISTA DA ROSA PAIVA, conforme Portaria nº 2198/2002. Porto Alegre, 07 de junho de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


73. EDITAL DE 10 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 12.06.2002, 1º Caderno, p. 44).


A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos. Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção, a Vara do Trabalho de SÃO BORJA, em virtude da remoção, a pedido, da Dra. MARIA SILVANA ROTTA TEDESCO, conforme Portaria nº 2285/2002. Porto Alegre, 10 de junho de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


74. EDITAL DE 12 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 14.06.2002, 1º Caderno, p. 39).


A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos. Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção, a Vara do Trabalho de SANTO ÂNGELO, em virtude da remoção, a pedido, do Dr. CLÁUDIO ROBERTO OST, para a Vara do Trabalho de SANTA ROSA, conforme Portaria nº 2315/2002. Porto Alegre, 12 de junho de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


75. EDITAL DE 13 DE JUNHO DE 2002, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO (DOU 18.06.2002, Seção 3). XXVIII CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA MAGISTRATURA DO TRABALHO.


O Presidente da Comissão do XXVIII Concurso Público Para Provimento de Cargos de Juiz do Trabalho Substituto da 2ª Região da Justiça do Trabalho FAZ SABER que, no período de 1º (primeiro) de julho a 30 (trinta) de julho de 2002, estarão abertas as inscrições para o XXVIII Concurso Público de Provas e Títulos, para provimento de cargos de JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO DA 2ª REGIÃO, vagos, ou que vierem a vagar, ou forem criados durante o respectivo prazo de validade, sendo que as vagas serão prioritariamente destinadas aos candidatos aprovados no XXVII Concurso, conforme consta do artigo 3º, parágrafo único da Resolução Administrativa do C. TST nº 73/91 e com base ainda nas demais Instruções constantes das Resoluções Administrativas números 73/91, 07/92, 20/92, 111/94, 174/95, 324/96 e 492/98 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, publicadas no Diário da Justiça da União de 22 de janeiro de 1992, 09 e 12 de março de 1992, 11 de maio de 1992, 26 de outubro de 1994, 20 de abril de 1995, 01 de agosto de 1996 e 23 de abril de 1998, respectivamente, consideradas partes integrantes do Edital.


O Edital do Concurso, contendo informações necessárias ao melhor esclarecimento dos interessados, estará afixado no prédio da Rua da Consolação, 1272, Cerqueira César, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a partir de 1º de julho de 2002, bem como no endereço www.trt02.gov.br.


A inscrição preliminar somente será efetuada mediante preenchimento, VIA INTERNET, de requerimento padronizado, dirigido ao Presidente da Comissão do Concurso.


O requerimento deverá ser totalmente preenchido, sendo pois indispensáveis todos os dados pessoais.


Valor da remuneração na data deste Aviso, já incluída a Gratificação de Representação Mensal: R$ 5.248,80 (cinco mil, duzentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos).


A taxa de inscrição é de R$ 78,00 (setenta e oito reais), que deverá ser recolhida através de Guia de Depósito no BANCO DO BRASIL, somente após a confirmação da inscrição, VIA INTERNET, na conta corrente nº 170500-8, Agência 3602-1, para crédito do TRT/2ª Região - SP - XXVIII Concurso da Magistratura, devendo obrigatoriamente ser colocado no campo "Depósito Identificado (código-DV)", o nº 08001000001801-9. O nome (em letra de forma), o nº de inscrição e o telefone do candidato deverão constar no verso da guia de depósito.


FRANCISCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA


76. EDITAL DE 25 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 26.06.2002, 1º Caderno, p. 43).


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 CRUZ ALTA. Porto Alegre, 25 de junho de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


77. EDITAL DE 27 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 02.07.2002, 1º Caderno, p. 44).


A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos.  Juízes   do Trabalho Substitutos da 4ª Região, em conformidade ao disposto nos artigos 82 e 83 da Lei Complementar nº 35/79,  que se encontra vaga, para preenchimento através de promoção por antigüidade, a Vara do Trabalho  de URUGUAIANA. Porto Alegre, 27 de junho de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


78. EDITAL DE 27 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 02.07.2002, 1º Caderno, p. 44).


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 ALEGRETE. Porto Alegre, 27 de junho de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


79. EDITAL DE 28 DE JUNHO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 02.07.2002, 1º Caderno, p. 44).


A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos. Juízes do Trabalho Substitutos da 4ª Região, em conformidade ao disposto nos artigos 82 e 83 da Lei Complementar nº 35/79, que se encontra vaga, para preenchimento através de promoção por antigüidade, a Vara do Trabalho de SÃO BORJA. Porto Alegre, 28 de junho de 2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.

