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LEIS  

 
01. LEI Nº 10.421, DE 15 DE ABRIL DE 2002 (D.O.U. de 16.04.2002, Seção 1, p. 1). Estende à mãe 

adotiva o direito à licença-maternidade e ao salário-maternidade, alterando a Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º O art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
"Art. 392. A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem 
prejuízo do emprego e do salário. 
§ 1º A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do 
afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º (vigésimo oitavo) dia antes do parto e ocorrência 
deste. 
§ 2º Os períodos de repouso, antes e depois do parto, poderão ser aumentados de 2 (duas) semanas 
cada um, mediante atestado médico. 
§ 3º Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito aos 120 (cento e vinte) dias previstos neste artigo. 
§ 4º (VETADO) 
§ 5º (VETADO)"(NR) 
 
Art. 2º A Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, 
passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo: 
 
"Art. 392-A. À empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança será 
concedida licença-maternidade nos termos do art. 392, observado o disposto no seu § 5º. 
§ 1º No caso de adoção ou guarda judicial de criança até 1 (um) ano de idade, o período de licença será 
de 120 (cento e vinte) dias. 
§ 2º No caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 1 (um) ano até 4 (quatro) anos de idade, 
o período de licença será de 60 (sessenta) dias. 
§ 3º No caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 4 (quatro) anos até 8 (oito) anos de 
idade, o período de licença será de 30 (trinta) dias. 
§ 4º A licença-maternidade só será concedida mediante apresentação do termo judicial de guarda à 
adotante ou guardiã." 
 
Art. 3º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo: 
 
"Art. 71-A. À segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de 
criança é devido salário-maternidade pelo período de 120 (cento e vinte) dias, se a criança tiver até 1(um) 
ano de idade, de 60 (sessenta) dias, se a criança tiver entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de idade, e de 30 
(trinta) dias, se a criança tiver de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de idade." 
 
Art. 4º No caso das seguradas da previdência social adotantes, a alíquota para o custeio das despesas 
decorrentes desta Lei será a mesma que custeia as seguradas gestantes, disposta no inciso I do art. 22 
da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 
 
Art. 5º As obrigações decorrentes desta Lei não se aplicam a fatos anteriores à sua publicação. 
 
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 15 de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Miguel Reale Júnior, Paulo Jobim Filho e José Cechin* 
*Retificação publicada no D.O.U. de 17.04.2002, Seção 1, p. 1. 
 
02. LEI Nº 10.429, DE 24 DE ABRIL DE 2002 (D.O.U. de 25.04.2002, Seção 1, p. 21). Institui o 

Auxílio-Aluno no âmbito do Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores de Enfermagem - 
Profae. 

 
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 21, de 2002, que o Congresso 
Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do 
disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 
2001, promulgo a seguinte Lei: 
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Art. 1º Fica instituído para os exercícios de 2002 e 2003 o Auxílio-Aluno, destinado ao custeio parcial das 
despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos alunos 
matriculados em cursos integrantes do Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de 
Enfermagem - Profae, nos deslocamentos de suas residências para os locais de realização dos cursos 
que estiverem freqüentando e destes para suas residências. 
§ 1º O valor mensal do Auxílio-Aluno, a ser pago pela União, em pecúnia, será de R$ 30,00 (trinta reais) 
por mês. 
§ 2º É vedada a incorporação do auxílio a que se refere este artigo aos vencimentos, à remuneração, ao 
provento ou à pensão. 
§ 3º O Auxílio-Aluno, de natureza jurídica indenizatória, não será considerado para fins de incidência de 
imposto de renda ou de contribuição para o Plano de Seguridade Social e planos de assistência à saúde. 
§ 4º Na hipótese de pagamento mediante operação sujeita à incidência da contribuição instituída pela Lei 
nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, ou do tributo que a suceder, o crédito do benefício será acrescido do 
valor correspondente àquela contribuição ou tributo. 
 
Art. 2º O Auxílio-Aluno não será devido cumulativamente com benefício de espécie semelhante ou 
vantagem pessoal originária de qualquer forma de indenização ou auxílio pago sob o mesmo título ou 
idêntico fundamento. 
 
Art. 3º Farão jus ao Auxílio-Aluno os alunos que estiverem freqüentando efetivamente os cursos do 
Profae. 
§ 1º A concessão do auxílio será automaticamente cancelada nos casos de: 
I - comprovada quebra de assiduidade; e 
II - abandono ou evasão. 
§ 2º O cancelamento da concessão do Auxílio-Aluno, por quebra de assiduidade, será feito quando for 
verificado que o aluno não obteve, no mês, 75% (setenta e cinco por cento) de presença. 
 
Art. 4º A concessão do Auxílio-Aluno dar-se-á conforme o disposto em regulamento, que estabelecerá, 
ainda, o prazo máximo para sua implementação. 
 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Congresso Nacional, em 24 de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República 
 
Senador RAMEZ TEBET 
Presidente da Mesa do Congresso Nacional 
 

LEI ESTADUAL  

 
03. LEI ESTADUAL Nº 11.787, DE 01 DE MAIO DE 2002 (D.O.E. de 02.05.2002, p. 1). Institui os 

novos Pisos Salariais no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, para as categorias 
profissionais que menciona, com fundamento na Lei Complementar nº 103, de 14 de julho de 
2000, e dá outras providências. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do Estado, que a 
Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte: 
 
Art. 1º - O Piso Salarial a que se refere o inciso V do artigo 7º da Constituição Federal, nos termos da Lei 
Complementar nº 103, de 14 de julho de 2000, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, será: 
I – de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), para os seguintes trabalhadores: 
a) na agricultura e na pecuária; 
b) nas indústrias extrativas; 
c) em empresas de pesca;  
d) empregados domésticos; 
e) em turismo e hospitalidade; 
f) nas indústrias da construção civil; 
g) nas indústrias de instrumentos musicais e brinquedos; 
i) em estabelecimentos hípicos. 
II – de R$ 266,00 (duzentos e sessenta e seis reais) para os seguintes trabalhadores: 
a) nas indústrias do vestuário e do calçado; 
b) nas indústrias de fiação e tecelagem; 
c) nas indústrias de artefatos de couro; 
d) nas indústrias do papel, papelão e cortiça; 
e) em empresas distribuidoras e vendedoras de jornais e revistas e empregados em bancas, vendedores 
ambulantes de jornais e revistas; 
f) empregados da administração das empresas proprietárias de jornais e revistas; 
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g) empregados em estabelecimentos de serviços de saúde. 
III – de R$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais) para os seguintes trabalhadores: 
a) nas indústrias do mobiliário; 
b) nas indústrias químicas e farmacêuticas; 
c) nas indústrias cinematográficas; 
d) nas indústrias da alimentação; 
e) empregados no comércio em geral; 
f) empregados de agentes autônomos do comércio. 
IV – de R$ 283,00 (duzentos e oitenta e três reais), para os seguintes trabalhadores: 
a) nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico; 
b) nas indústrias gráficas; 
c) nas indústrias de vidros, cristais, espelhos, cerâmica de louça e porcelana; 
d) nas indústrias de artefatos de borracha; 
e) em empresas de seguros privados e capitalização e de agentes autônomos de seguros privados e de 
crédito;  
f) em edifícios e condomínios residenciais, comerciais e similares; 
g) nas indústrias de joalheria e lapidação de pedras preciosas; 
h) auxiliares em administração escolar (empregados de estabelecimentos de ensino). 
§ 1º - Consideram-se compreendidos nos incisos e alíneas integrantes do caput deste artigo as categorias 
de trabalhadores integrantes dos grupos do quadro anexo do artigo 577 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 
§ 2º - A data-base para reajuste dos pisos salariais é de 1º de maio. 
 
Art. 2º - Os pisos fixados nesta Lei não substituem, para quaisquer fins de direito, o salário mínimo 
previsto no inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal.  
 
Art. 3º - Esta Lei não se aplica aos empregados que têm piso salarial definido em lei federal, convenção 
ou acordo coletivo e aos servidores públicos municipais. 
 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de maio de 2002. 
 
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 01 de maio de 2002. 
OLÍVIO DUTRA, 
Governador do Estado. 
 
Secretário de Estado da Justiça e da Segurança. 
 
Secretário de Estado da Fazenda. 
 
Secretário de Estado do Trabalho, Cidadania e Assistência Social. 
 
Registre-se e publique-se. 
 
GUSTAVO DE MELLO, 
Chefe da Casa Civil. 
 

DECRETOS  

 
04. DECRETO Nº 4.176, DE 28 DE MARÇO DE 2002 (D.J.U. de 01.04.2002, Seção 1, pp. 1- 6). 

Estabelece normas e diretrizes para a elaboração, a redação, a alteração, a consolidação e o 
encaminhamento ao Presidente da República de projetos de atos normativos de competência 
dos órgãos do Poder Executivo Federal, e dá outras providências. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea 
"a", da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, 
DECRETA: 
 
Objeto e Âmbito de Aplicação 
Art. 1º Este Decreto estabelece normas e diretrizes para a elaboração, a redação, a alteração e a 
consolidação de atos normativos a serem encaminhados ao Presidente da República pelos Ministérios e 
órgãos da estrutura da Presidência da República. 
Parágrafo único. Consideram-se atos normativos para efeitos deste Decreto as leis, as medidas 
provisórias e os decretos. 
 
 



ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.168/abril-2002                               7 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES 
 
Capítulo I 
DA NUMERAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS 
 
Leis 
Art. 2º As leis complementares, ordinárias e delegadas terão numeração seqüencial em continuidade às 
séries iniciadas em 1946. 
 
Medidas Provisórias 
Art. 3º As medidas provisórias terão numeração seqüencial, iniciada a partir da publicação da Emenda 
Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001. 
 
Decretos 
Art. 4º Somente os decretos de caráter normativo terão numeração, que se dará seqüencialmente em 
continuidade às séries iniciadas em 1991. 
§ 1º Os decretos pessoais e os de provimento ou de vacância de cargo público serão identificados apenas 
pela data. 
§ 2º Os demais decretos serão identificados pela data e pela ementa, elaborada na forma do art. 6. 
 
Capítulo II 
DA ELABORAÇÃO, DA ARTICULAÇÃO, DA REDAÇÃO E DA ALTERAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS 
 
Seção I 
Das Regras Gerais de Elaboração 
 
Estrutura 
Art. 5º O projeto de ato normativo será estruturado em três partes básicas: 
I - parte preliminar, com a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a indicação do 
âmbito de aplicação das disposições normativas; 
II - parte normativa, com as normas que regulam o objeto definido na parte preliminar; e 
III - parte final, com as disposições sobre medidas necessárias à implementação das normas constantes 
da parte normativa, as disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de 
revogação, quando couber. 
 
Art. 6º A ementa explicitará, de modo conciso e sob a forma de título, o objeto do ato normativo. 
 
Objeto e Assunto 
Art. 7º O primeiro artigo do texto do projeto indicará o objeto e o âmbito de aplicação do ato normativo a 
ser editado. 
§ 1º O âmbito de aplicação do ato normativo será estabelecido de forma específica, em conformidade 
com o conhecimento técnico ou científico da área respectiva. 
§ 2º O projeto de ato normativo terá um único objeto, exceto quando se tratar de projeto de codificação. 
§ 3º Os projetos de atos normativos não conterão matéria estranha ao objeto a que visa disciplinar, ou a 
este não vinculado por afinidade, pertinência ou conexão. 
 
Art. 8º Idêntico assunto não será disciplinado por mais de um projeto de ato normativo da mesma espécie, 
salvo quando um se destinar, por remissão expressa, a complementar o outro, considerado básico. 
 
Art. 9º Evitar-se-á projeto de ato normativo de caráter independente quando existir em vigor ato normativo 
que trate do mesmo assunto. 
Parágrafo único. Na hipótese do caput será preferível a inclusão dos novos dispositivos no texto do ato 
normativo em vigor. 
 
Autorização Legislativa 
Art. 10. O projeto de lei não estabelecerá autorização legislativa pura ou incondicionada. 
 
Lei Penal 
Art. 11. O projeto de lei penal manterá a harmonia da legislação em vigor sobre a matéria, mediante: 
I - a compatibilização das novas penas com aquelas já existentes, tendo em vista os bens jurídicos 
protegidos e a semelhança dos tipos penais descritos; e 
II - a definição clara e objetiva de crimes. 
Parágrafo único. A formulação de normas penais em branco deverá ser evitada. 
 
Lei Tributária 
Art. 12. No projeto de lei ou de medida provisória que institua ou majore tributo, serão observados os 
princípios da irretroatividade e da anterioridade tributárias, estabelecidos, respectivamente, nas alíneas 
"a" e "b" do inciso III do art. 150 da Constituição. 
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Parágrafo único. O disposto no caput, quanto ao princípio da anterioridade tributária, não se aplicará aos 
projetos que visem à majoração dos impostos previstos nos arts. 153, incisos I, II, IV e V, e 154, inciso II, 
da Constituição. 
 
Art. 13. No projeto de lei ou de medida provisória que institua ou majore contribuição social, incluir-se-á 
dispositivo com a previsão de cobrança do tributo somente após noventa dias da data da publicação do 
ato normativo. 
 
Art. 14. No projeto de lei ou de medida provisória que institua ou majore taxa, o valor do tributo deverá ser 
proporcional ao custo do serviço público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 
 
Lei Processual 
Art. 15. As manifestações da Advocacia-Geral da União serão obrigatórias quando se tratar de projeto de 
lei processual. 
 
Regulamentação de Lei ou de Medida Provisória 
Art. 16. Os projetos de atos normativos regulamentares não estabelecerão normas que ampliem ou 
reduzam o âmbito de aplicação da lei ou da medida provisória a ser regulamentada ou que sejam 
estranhas ao seu objeto. 
 
Decreto Autônomo 
Art. 17. Serão disciplinadas exclusivamente por decretos as matérias sobre: 
I - extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; e 
II - organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem 
criação ou extinção de órgãos públicos. 
§ 1º O projeto de decreto que dispuser sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, não 
disciplinará nenhuma outra matéria. 
§ 2º O projeto de decreto que tratar da matéria referida no inciso II do caput não deverá regulamentar 
disposições de lei ou de medida provisória. 
§ 3º Quando impossível ou inconveniente a observância do disposto no § 2º, os dispositivos que tratam 
da matéria referida no inciso II do caput serão separados daqueles que têm natureza regulamentar e 
agrupados por meio de especificação temática do seu conteúdo. 
 
Remissão a Normas 
Art. 18. A remissão a normas de outros atos normativos far-se-á, de preferência, mediante explicitação 
mínima de seu conteúdo e não apenas por meio da citação do dispositivo. 
 
Vigência e Contagem de Prazo 
Art. 19. O texto do projeto indicará de forma expressa a vigência do ato normativo. 
§ 1º A cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" somente será utilizada nos projetos de ato 
normativo de menor repercussão. 
§ 2º Nos projetos de ato normativo de maior repercussão, será: 
I - estabelecido período de vacância razoável para que deles se tenha amplo conhecimento; e 
II - utilizada a cláusula "esta lei entra em vigor após decorridos (o número de) dias de sua publicação 
oficial". 
 
Art. 20. A contagem do prazo para entrada em vigor dos atos normativos que estabeleçam período de 
vacância far-se-á incluindo a data da publicação e o último dia do prazo, entrando em vigor no dia 
subseqüente à sua consumação integral. 
 
Cláusula de Revogação 
Art. 21. A cláusula de revogação relacionará, de forma expressa, todas as disposições que serão 
revogadas com a entrada em vigor do ato normativo proposto. 
 
Seção II 
Da Articulação 
Art. 22. Os textos dos projetos de ato normativo observarão as seguintes regras: 
I - a unidade básica de articulação é o artigo, indicado pela abreviatura "Art.", seguida de numeração 
ordinal até o nono e cardinal, acompanhada de ponto, a partir do décimo; 
II - a numeração do artigo é separada do texto por dois espaços em branco, sem traços ou outros sinais; 
III - o texto do artigo inicia-se com letra maiúscula e termina com ponto ou, nos casos em que se 
desdobrar em incisos, com dois-pontos; 
IV - o artigo desdobra-se em parágrafos ou em incisos e o parágrafo, em incisos; 
V - o parágrafo único de artigo é indicado pela expressão "Parágrafo único", seguida de ponto e separada 
do texto normativo por dois espaços em branco; 
VI - os parágrafos de artigo são indicados pelo símbolo "§", seguido de numeração ordinal até o nono e 
cardinal, acompanhada de ponto, a partir do décimo; 
VII - a numeração do parágrafo é separada do texto por dois espaços em branco, sem traços ou outros 
sinais; 
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VIII - o texto do parágrafo único e dos parágrafos inicia-se com letra maiúscula e termina com ponto ou, 
nos casos em que se desdobrar em incisos, com dois-pontos; 
IX - os incisos são indicados por algarismos romanos seguidos de hífen, o qual é separado do algarismo e 
do texto por um espaço em branco; 
X - o texto do inciso inicia-se com letra minúscula, salvo quando se tratar de nome próprio, e termina com: 
a) ponto-e-vírgula; 
b) dois pontos, quando se desdobrar em alíneas; ou 
c) ponto, caso seja o último; 
XI - o inciso desdobra-se em alíneas, indicadas com letra minúscula seguindo o alfabeto e acompanhada 
de parêntese, separado do texto por um espaço em branco; 
XII - o texto da alínea inicia-se com letra minúscula, salvo quando se tratar de nome próprio, e termina 
com: 
a) ponto-e-vírgula; 
b) dois pontos, quando se desdobrar em itens; ou 
c) ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou parágrafo; 
XIII - a alínea desdobra-se em itens, indicados por algarismos arábicos, seguidos de ponto e separados 
do texto por um espaço em branco; 
XIV - o texto do item inicia-se com letra minúscula, salvo quando se tratar de nome próprio, e termina 
com: 
a) ponto-e-vírgula; ou 
b) ponto, caso seja o último e anteceda artigo ou parágrafo; 
XV - o agrupamento de artigos pode constituir subseção; o de subseções, seção; o de seções, capítulo; o 
de capítulos, título; o de títulos, livro; e o de livros, parte; 
XVI - os capítulos, os títulos, os livros e as partes são grafados em letras maiúsculas e identificados por 
algarismos romanos; 
XVII - a parte pode subdividir-se em parte geral e parte especial, ou em partes expressas em numeral 
ordinal, por extenso; 
XVIII - as subseções e seções são indicadas por algarismos romanos, grafadas em letras minúsculas e 
postas em negrito; 
XIX - os agrupamentos referidos no inciso XV podem também ser subdivididos em "Disposições 
Preliminares", "Disposições Gerais", "Disposições Finais" e "Disposições Transitórias"; 
XX - utiliza-se um espaço simples entre capítulos, seções, artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens; 
XXI - o texto deve ter dezoito centímetros de largura, com margem esquerda de dois centímetros e direita 
de um, ser digitado em "Times New Roman", corpo 12, em papel de tamanho A4 (vinte e nove 
centímetros e quatro milímetros por vinte e um centímetros); 
XXII - as palavras e as expressões em latim ou em outras línguas estrangeiras são grafadas em negrito; 
XXIII - a epígrafe, formada pelo título designativo da espécie normativa e pela data de promulgação, é 
grafada em letras maiúsculas, sem negrito, de forma centralizada; e 
XXIV - a ementa é alinhada à direita, com nove centímetros de largura. 
 
Seção III 
Da Redação 
Art. 23. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observado o 
seguinte: 
I - para a obtenção da clareza: 
a) usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo quando a norma versar sobre assunto 
técnico, hipótese em que se pode empregar a nomenclatura própria da área em que se está legislando; 
b) usar frases curtas e concisas; 
c) construir as orações na ordem direta, evitando preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis; 
d) buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais, de preferência o tempo 
presente ou o futuro simples do presente; e 
e) usar os recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando os abusos de caráter estilístico; 
II - para a obtenção da precisão: 
a) articular a linguagem, técnica ou comum, com clareza, de modo que permita perfeita compreensão do 
objetivo, do conteúdo e do alcance do ato normativo; 
b) expressar a idéia, quando repetida no texto, por meio das mesmas palavras, evitando o emprego de 
sinonímia com propósito meramente estilístico; 
c) evitar o emprego de expressão ou palavra que confira duplo sentido ao texto; 
d) escolher termos que tenham o mesmo sentido e significado na maior parte do território nacional, 
evitando o uso de expressões locais ou regionais; 
e) usar apenas siglas consagradas pelo uso, observado o princípio de que a primeira referência no texto 
seja acompanhada de explicitação de seu significado; 
f) indicar, expressamente, o dispositivo objeto de remissão, por meio do emprego da abreviatura "art." 
seguida do correspondente número, ordinal ou cardinal; 
g) utilizar as conjunções "e" ou "ou" no penúltimo inciso, alínea ou item, conforme a seqüência de 
dispositivos seja, respectivamente, cumulativa ou disjuntiva; 
h) grafar por extenso quaisquer referências a números e percentuais, exceto data, número de ato 
normativo e casos em que houver prejuízo para a compreensão do texto; 
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i) expressar valores monetários em algarismos arábicos, seguidos de sua indicação por extenso, entre 
parênteses; 
j) empregar nas datas as seguintes formas: 
1. 4 de março de 1998 e não 04 de março de 1998; e 
2. 1º de maio de 1998 e não 1 de maio de 1998; 
l) grafar a remissão aos atos normativos das seguintes formas: 
1. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, na ementa, no preâmbulo, na primeira remissão e na 
cláusula de revogação; e 
2. Lei nº 8.112, de 1990, nos demais casos; e 
m) grafar a indicação do ano sem o ponto entre as casas do milhar e da centena; 
III - para a obtenção da ordem lógica: 
a) reunir sob as categorias de agregação - subseção, seção, capítulo, título e livro - apenas as 
disposições relacionadas com a matéria nelas especificada; 
b) restringir o conteúdo de cada artigo a um único assunto ou princípio; 
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo 
e as exceções à regra por este estabelecida; e 
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, das alíneas e dos itens. 
 
Seção IV 
Da Alteração 
 
Art. 24. A alteração de atos normativos far-se-á mediante: 
I - reprodução integral em um só texto, quando se tratar de alteração considerável; 
II - revogação parcial; ou 
III - substituição, supressão ou acréscimo de dispositivo. 
Parágrafo único. Nas hipóteses do inciso III, serão observadas as seguintes regras: 
I - a numeração dos dispositivos alterados não pode ser modificada; 
II - é vedada toda renumeração de artigos e de unidades superiores a artigo, referidas no inciso XV do art. 
22, devendo ser utilizados, separados por hífen, o número do artigo ou da unidade imediatamente anterior 
e as letras maiúsculas, em ordem alfabética, tantas quantas forem necessárias para identificar os 
acréscimos; 
III - é permitida a renumeração de parágrafos, incisos, alíneas e itens, desde que seja inconveniente o 
acréscimo da nova unidade ao final da seqüência; 
IV - é vedado o aproveitamento de número ou de letra de dispositivo revogado, vetado, declarado 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou cuja execução tenha sido suspensa pelo Senado 
Federal com fundamento no art. 52, inciso X, da Constituição; 
V - nas publicações subseqüentes do texto integral do ato normativo, o número ou a letra de dispositivo 
revogado, vetado, declarado inconstitucional ou cuja execução tenha sido suspensa devem ser 
acompanhados tão-somente das expressões "revogado", "vetado", "declarado inconstitucional, em 
controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal", ou "execução suspensa pelo Senado Federal, na 
forma do art. 52, X, da Constituição Federal"; 
VI - nas hipóteses do inciso V, devem ser inseridas na publicação notas de rodapé explicitando o 
dispositivo e a lei de revogação, a mensagem de veto do Presidente da República, a decisão declaratória 
de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal ou a resolução de suspensão da 
execução do dispositivo editada pelo Senado Federal; e 
VII - o artigo com alteração de redação, supressão ou acréscimo no caput ou em seus desdobramentos 
deve ser identificado, somente ao final da última unidade, com as letras "NR" maiúsculas, entre 
parênteses. 
 
Art. 25. O projeto que alterar significativamente ato normativo existente conterá, ao final de seu texto, 
artigo determinando a republicação do ato normativo alterado, com as modificações nele realizadas desde 
a sua entrada em vigor. 
 
Capítulo III 
DA CONSOLIDAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS 
 
Definição de Consolidação da Legislação Federal 
Art. 26. As leis federais serão reunidas em codificações e consolidações, compostas por volumes com as 
matérias conexas ou afins, constituindo em seu todo a Consolidação da Legislação Federal. 
Parágrafo único. A consolidação consistirá na reunião de todas as leis pertinentes a determinada matéria 
em um único diploma legal, com a revogação formal das leis incorporadas à consolidação e sem 
modificação do alcance nem interrupção da força normativa dos dispositivos consolidados. 
 
Alterações Admitidas 
Art. 27. Preservado o conteúdo normativo original dos dispositivos consolidados, os projetos de lei de 
consolidação conterão apenas as seguintes alterações: 
I - introdução de novas divisões do texto legal básico; 
II - diferente colocação e numeração dos artigos consolidados; 
III - fusão de dispositivos repetitivos ou de valor normativo idêntico; 
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IV - atualização da denominação de órgãos e de entidades da Administração Pública Federal; 
V - atualização de termos e de modos de escrita antiquados; 
VI - atualização do valor de multas e de penas pecuniárias, com base em indexador padrão; 
VII - eliminação de ambigüidades decorrentes do mau uso do vernáculo; 
VIII - homogeneização terminológica do texto; 
IX - supressão de dispositivos declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, observada, no 
que couber, a suspensão pelo Senado Federal de execução de dispositivos, na forma do art. 52, inciso X, 
da Constituição; 
X - supressão de dispositivos não recepcionados pela Constituição em vigor; 
XI - declaração expressa de revogação de dispositivos implicitamente revogados por leis posteriores; e 
XII - declaração expressa de revogação de dispositivos de leis temporárias cuja vigência tenha expirado. 
§ 1º As providências a que se referem os incisos IX, X, XI e XII serão expressamente fundamentadas, 
com a indicação precisa das fontes de informação que lhes serviram de base. 
§ 2º Os dispositivos de leis temporárias ainda em vigor à época da consolidação serão incluídos na parte 
das disposições transitórias. 
 
Art. 28. Admitir-se-á projeto de lei de consolidação destinado exclusivamente à: 
I - declaração de revogação de leis e de dispositivos implicitamente revogados ou cuja eficácia ou 
validade encontre-se completamente prejudicada; ou 
II - inclusão de dispositivos ou diplomas esparsos em leis preexistentes, revogando-se as disposições 
assim consolidadas nos termos do parágrafo único do art. 26. 
Matriz de Consolidação 
 
Art. 29. Considera-se matriz de consolidação a lei geral básica, à qual se integrarão os demais atos 
normativos de caráter extravagante que disponham sobre matérias conexas ou afins àquela disciplinada 
na matriz. 
 
Art. 30. Leis complementares e leis ordinárias não poderão ser consolidadas em uma mesma matriz. 
 
Medida Provisória 
Art. 31. Não serão objeto de consolidação as medidas provisórias ainda não convertidas em lei. 
 
Decretos 
Art. 32. Na consolidação dos decretos observar-se-á o disposto nos arts. 27 e 28. 
 
TÍTULO II 
DAS DISPOSIÇÕES AUTÔNOMAS 
 
Capítulo I 
DA COMPETÊNCIA PARA PROPOR E PARA EXAMINAR 
 
OS PROJETOS DE ATOS NORMATIVOS 
Órgãos Proponentes 
Art. 33. Compete aos Ministérios e aos órgãos da estrutura da Presidência da República a proposição de 
atos normativos, observadas as suas respectivas áreas de competências. 
 
Casa Civil da Presidência da República 
Art. 34. Compete à Casa Civil da Presidência da República: 
I - examinar a constitucionalidade, a legalidade, o mérito, a oportunidade e a conveniência política das 
propostas de projeto de ato normativo; 
II - decidir sobre a ampla divulgação de texto básico de projeto de ato normativo de especial significado 
político ou social, até mesmo por meio da Rede Mundial de Computadores ou mediante a realização de 
audiência pública, tudo com o objetivo de receber sugestões de órgãos, entidades ou pessoas; 
III - supervisionar a elaboração dos projetos de atos normativos e, no tocante à iniciativa do Poder 
Executivo, solicitar a participação dos órgãos competentes nos casos de: 
a) declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão; e 
b) deferimento de mandado de injunção pelo Supremo Tribunal Federal; 
IV - na hipótese de regulamentação exigida por lei, instar os Ministérios e os órgãos da estrutura da 
Presidência da República ao cumprimento dessa determinação; e 
V - zelar pela fiel observância dos preceitos deste Decreto, podendo devolver aos órgãos de origem os 
atos em desacordo com as suas normas. 
 
Análise de Mérito 
Art. 35. Compete à Subchefia de Coordenação da Ação Governamental da Casa Civil: 
I - examinar os projetos quanto ao mérito, à oportunidade e à conveniência política, mesmo no tocante à 
compatibilização da matéria neles tratada com as políticas e diretrizes estabelecidas pelas Câmaras do 
Conselho de Governo; 
II - articular com os órgãos interessados para os ajustes necessários nos projetos de atos normativos; e 
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III - solicitar informações, quando julgar conveniente, a outros Ministérios e a órgãos da Administração 
Pública Federal, para instruir o exame dos atos normativos sujeitos à apreciação do Presidente da 
República. 
Parágrafo único. No caso do inciso III, os Ministérios e os órgãos da Administração Pública Federal que 
não participaram da elaboração do projeto deverão examinar a matéria objeto da consulta, 
impreterivelmente, no prazo fixado pela Subchefia de Coordenação da Ação Governamental da Casa 
Civil, sob pena de concordância tácita com a proposta de ato normativo. 
 
Análise Jurídica 
Art. 36. Compete à Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil emitir parecer final sobre a 
constitucionalidade e legalidade dos projetos de ato normativo, observadas as atribuições do Advogado-
Geral da União previstas no art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993. 
 
Capítulo II 
DO ENCAMINHAMENTO E DO EXAME DOS PROJETOS DE ATO NORMATIVO 
Encaminhamento de Projetos 
Art. 37. As propostas de projetos de ato normativo serão encaminhadas à Casa Civil por meio eletrônico, 
com observância do disposto no Anexo I, mediante exposição de motivos do titular do órgão proponente, 
à qual se anexarão: 
I - as notas explicativas e justificativas da proposição, em consonância com o Anexo II; 
II - o projeto do ato normativo; e 
III - o parecer conclusivo sobre a constitucionalidade, a legalidade e a regularidade formal do ato 
normativo proposto, elaborado pela Consultoria Jurídica ou pelo órgão de assessoramento jurídico do 
proponente. 
§ 1º A exposição de motivos e o parecer jurídico conclusivo serão assinados eletronicamente. 
§ 2º A proposta que tratar de assunto relacionado a dois ou mais órgãos será elaborada conjuntamente. 
§ 3º Na hipótese do § 2º e sem prejuízo do disposto no caput, os titulares dos órgãos envolvidos 
assinarão a exposição de motivos, à qual se anexarão os pareceres conclusivos das Consultorias 
Jurídicas e dos órgãos de assessoramento jurídico de todos os proponentes. 
§ 4º As Consultorias Jurídicas dos Ministérios manterão permanente interlocução com a Consultoria-Geral 
da União na elaboração de projetos de atos normativos, inclusive enviando-lhe cópia dos projetos 
encaminhados à Casa Civil. 
 
Exposições de Motivos 
Art. 38. A exposição de motivos deverá: 
I - justificar e fundamentar a edição do ato normativo, de tal forma que possibilite a sua utilização como 
defesa prévia em eventual argüição de inconstitucionalidade; 
II - explicitar a razão de o ato proposto ser o melhor instrumento normativo para disciplinar a matéria; 
III - apontar as normas que serão afetadas ou revogadas pela proposição; 
IV - indicar a existência de prévia dotação orçamentária, quando a proposta demandar despesas; e 
V - demonstrar, objetivamente, a relevância e a urgência no caso de projeto de medida provisória. 
 
Projeto de Medida Provisória 
Art. 39. Os projetos de medida provisória somente serão apreciados pela Presidência da República 
quando devidamente demonstradas a relevância e a urgência da matéria objeto da proposta. 
 
Art. 40. Não será disciplinada por medida provisória matéria: 
I - relativa a: 
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral; 
b) direito penal, processual penal e processual civil; 
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros; e 
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, 
ressalvada a hipótese de abertura de crédito extraordinário, prevista no art. 167, § 3º, da Constituição; 
II - que vise a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro; 
III - reservada a lei complementar; 
IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do 
Presidente da República; e 
V - que possa ser aprovada dentro dos prazos estabelecidos pelo procedimento legislativo de urgência 
previsto na Constituição. 
§ 1º Caso se verifique demora na apreciação de projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo, poderá o 
órgão competente, configuradas a relevância e a urgência, propor a edição de medida provisória. 
§ 2º É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação 
tenha sido alterada por meio de emenda promulgada a partir de 1º de janeiro de 1995 até 11 de setembro 
de 2001. 
 
Rejeição de Proposta 
Art. 41. O ato normativo, objeto de parecer contrário da Casa Civil quanto à legalidade, à 
constitucionalidade ou ao mérito, será devolvido ao órgão de origem com a justificativa do não-
seguimento da proposta. 
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Capítulo III 
DAS COMISSÕES E DO PROCEDIMENTO 
 
DE CONSOLIDAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS 
Coordenação das Consolidações 
Art. 42. Até o prazo de trinta dias a contar da publicação deste Decreto, o Chefe da Casa Civil instituirá 
Grupo Executivo de Consolidação dos Atos Normativos, com a atribuição de coordenar e implementar os 
trabalhos de consolidação dos atos normativos no âmbito do Poder Executivo. 
 
§ 1º O Grupo Executivo de que trata o caput: 
I - terá como supervisor o Subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil; e 
II - será composto por, no mínimo, cinco membros. 
§ 2º O Grupo Executivo terá como coordenador-executivo um bacharel em Direito em exercício na 
Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil e um de seus membros será integrante de carreira 
jurídica da Advocacia-Geral da União. 
§ 3º Os membros do Grupo Executivo terão dedicação exclusiva à coordenação e à implementação dos 
trabalhos de consolidação dos atos normativos, sendo-lhes assegurado pela Casa Civil o apoio técnico e 
administrativo necessário para o cumprimento de suas atribuições. 
 
Comissões Permanentes de Consolidação e Revisão de Atos Normativos 
Art. 43. Até o prazo de trinta dias a contar da publicação deste Decreto, os Ministérios e os órgãos da 
estrutura da Presidência da República instituirão Comissões Permanentes de Consolidação e Revisão de 
Atos Normativos, com a atribuição de proceder ao levantamento dos atos normativos pertinentes à sua 
esfera de atuação e das entidades a eles vinculadas, com vistas a consolidar os textos legais. 
§ 1º As Comissões Permanentes de Consolidação e Revisão de Atos Normativos serão compostas por, 
no mínimo, quatro membros, terão como coordenador um bacharel em Direito e um de seus membros 
será integrante de carreira jurídica da Advocacia-Geral da União. 
§ 2º Nos Ministérios, o coordenador será escolhido entre os bacharéis em Direito em exercício na 
respectiva Consultoria Jurídica. 
§ 3º A Comissão Permanente de Consolidação e Revisão de Atos Normativos do Ministério da Justiça, 
além das matérias que lhe são diretamente afetas, terá competência residual para todas as matérias 
legais não incluídas na esfera específica dos demais Ministérios e dos órgãos da estrutura da Presidência 
da República. 
§ 4º Observado o disposto no caput e no § 1º, as autarquias, fundações e empresas públicas instituirão 
Subcomissões Permanentes de Consolidação e Revisão de Atos Normativos, cujos trabalhos serão 
submetidos às Comissões Permanentes de Consolidação e Revisão de Atos Normativos dos Ministérios e 
dos órgãos da estrutura da Presidência da República aos quais estão vinculadas. 
§ 5º Os membros das Comissões e das Subcomissões de que trata este artigo deverão dedicar-se 
exclusivamente aos trabalhos de consolidação dos atos normativos. 
§ 6º Constatada a necessidade de alteração de mérito na legislação vigente, a Comissão Permanente de 
Consolidação e Revisão de Atos Normativos do respectivo Ministério ou órgão da estrutura da 
Presidência da República proporá o encaminhamento de projeto de lei específico e independente do 
projeto de consolidação. 
 
Comissões de Especialistas 
Art. 44. Poderá ser instituída comissão de especialistas, escolhidos entre juristas de notável conhecimento 
sobre determinada área, para elaborar projetos de consolidação em matérias que exijam maior nível de 
especialização. 
 
Comissões Mistas 
Art. 45. Para a consolidação de leis que estejam na esfera de atuação de dois ou mais Ministérios ou 
órgãos da estrutura da Presidência da República, o Grupo Executivo de Consolidação dos Atos 
Normativos da Casa Civil definirá a competência para a realização do trabalho de consolidação ou a 
instituição de grupo de trabalho misto, podendo ser desmembrada a lei de uso interministerial, para 
aglutinação em diferentes matrizes de consolidação, conforme a matéria específica a ser tratada. 
 
Encaminhamento dos Projetos de Lei de Consolidação 
Art. 46. As Comissões e as Subcomissões Permanentes de Consolidação e Revisão de Atos Normativos 
realizarão os trabalhos de consolidação de acordo com os parâmetros, os prazos e a apresentação 
gráfica definidos pelo Grupo Executivo de Consolidação dos Atos Normativos da Casa Civil. 
§ 1º Após a conclusão dos trabalhos de consolidação, serão eles encaminhados, com a respectiva 
exposição de motivos, ao Grupo Executivo de Consolidação dos Atos Normativos da Casa Civil, para 
revisão final. 
§ 2º Realizada a revisão final, o Grupo Executivo de Consolidação dos Atos Normativos submeterá o 
trabalho de consolidação à Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, para emissão de parecer 
final sobre a matéria. 
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Fundamentação dos Projetos de Consolidação 
Art. 47. Ao projeto de consolidação será anexada a fundamentação de todas as supressões ou alterações 
realizadas nos textos dos atos normativos consolidados. 
 
Art. 48. A justificação básica das alterações indicará: 
I - o dispositivo da lei posterior que revogou expressamente a lei anterior; 
II - o dispositivo da lei posterior que estaria em conflito com a lei anterior, revogando-a implicitamente; 
III - o dispositivo da Constituição em vigor que estaria em conflito com a lei anterior, revogando-a 
implicitamente; 
IV - a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade ou a revogação de 
dispositivo de lei; 
V - a resolução do Senado Federal que suspendeu a execução de lei na forma do art. 52, inciso X, da 
Constituição; e 
VI - as medidas provisórias ainda não convertidas que tratam da matéria consolidada. 
 
Solução de Controvérsias pela Advocacia-Geral da União 
Art. 49. As controvérsias existentes sobre a constitucionalidade ou a revogação tácita de dispositivos 
legais objeto de consolidação serão submetidas à Advocacia-Geral da União. 
 
Consulta Pública e Encaminhamento dos Projetos de Consolidação 
Art. 50. A critério do Chefe da Casa Civil, as matrizes de consolidação de leis federais já concluídas 
poderão ser divulgadas para consulta pública, por meio da Rede Mundial de Computadores, pelo prazo 
máximo de trinta dias. 
Parágrafo único. Findo o prazo da consulta pública e após a análise das sugestões recebidas, a versão 
final do projeto de consolidação será encaminhada ao Congresso Nacional. 
 
Consolidação de Decretos 
Art. 51. Concluída a consolidação dos decretos, a Casa Civil fará publicar no Diário Oficial da União a 
relação dos decretos em vigor. 
 
Capítulo IV 
DA SANÇÃO E DO VETO DE PROJETO DE LEI 
Art. 52. Na apreciação de projetos de lei, enviados pelo Congresso Nacional ao Presidente da República 
para sanção, compete à Secretaria de Assuntos Parlamentares da Secretaria-Geral da Presidência da 
República solicitar aos Ministérios e aos demais órgãos da Administração Pública Federal as informações 
que julgar convenientes, para instruir o exame do projeto. 
§ 1º Salvo determinação em contrário, os Ministérios e demais órgãos da Administração Pública Federal 
examinarão o pedido de informações no prazo máximo de dez dias. 
§ 2º Quando necessárias informações do Poder Judiciário e do Ministério Público, compete ao Chefe da 
Casa Civil da Presidência da República solicitá-las, com indicação da data em que a proposta de sanção 
ou veto deve ser apresentada ao Presidente da República. 
§ 3º A proposição de veto por inconstitucionalidade será fundamentada em afronta flagrante e inequívoca 
à Constituição. 
§ 4º A Secretaria de Assuntos Parlamentares da Secretaria-Geral da Presidência da República 
encaminhará à Advocacia-Geral da União cópia dos projetos de lei referidos no caput. 
 
Capítulo V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Comissões Autorizadas pelo Presidente da República 
Art. 53. A criação de delegações, comissões, comitês ou grupos de trabalho, que dependa de autorização 
ou aprovação do Presidente da República, far-se-á: 
I - mediante exposição de motivos; ou 
II - por decreto, nos casos de a criação ter sido determinada em lei ou em despacho do Presidente da 
República. 
§ 1º A exposição de motivos, devidamente fundamentada e instruída com os anexos, indicará: 
I - a autoridade encarregada de presidir ou de coordenar os trabalhos; 
II - a composição do colegiado; e 
III - quando for o caso, os membros, o órgão encarregado de prestar apoio administrativo, a autoridade 
encarregada de estabelecer o regimento interno ou as normas de funcionamento, o custeio das despesas 
e o prazo de duração dos trabalhos. 
§ 2º Terminado o prazo para a conclusão dos trabalhos, será obrigatória a apresentação de relatório 
circunstanciado das atividades desenvolvidas à Casa Civil ou à Câmara do Conselho de Governo de que 
trata o § 4. 
§ 3º O decreto de criação dos colegiados referidos no caput não será numerado e conterá as indicações 
referidas no § 1. 
§ 4º As comissões, comitês ou grupos de trabalho serão vinculados a uma Câmara do Conselho de 
Governo sempre que tiverem por finalidade a elaboração de proposta de diretrizes e políticas públicas, ou 
a ação integrada de órgãos do governo. 
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§ 5º É vedada a divulgação, pelos membros dos colegiados criados na forma deste artigo, das discussões 
em curso ou dos resultados finais dos trabalhos, sem a prévia anuência das autoridades que propuseram 
a sua criação. 
§ 6º Será obrigatória a participação da Advocacia-Geral da União nas delegações, comissões, comitês ou 
grupos de trabalho criados com a finalidade de elaborar sugestões ou propostas de atos normativos da 
competência ou iniciativa do Presidente da República. 
§ 7º A participação de delegações, comissões, comitês ou grupos de trabalho na elaboração de propostas 
de atos normativos terminará com a apresentação dos trabalhos à autoridade que os tenha criado, os 
quais serão recebidos como sugestões, podendo ser aceitos, no todo ou em parte, alterados ou não 
considerados pela respectiva autoridade ou seus superiores, independentemente de notificação ou 
consulta aos seus autores. 
§ 8º Serão considerados relevantes os serviços prestados pelos membros dos colegiados referidos neste 
artigo. 
 
Comissões para Elaboração de Projetos de Lei 
Art. 54. É facultada aos Ministérios e aos órgãos da estrutura da Presidência da República a criação de 
comissões de especialistas para elaboração de projetos de atos normativos. 
§ 1º O trabalho das comissões poderá ser acolhido, no todo ou em parte, ou alterado pela autoridade que 
os criou. 
§ 2º Às comissões aplica-se o disposto nos §§ 5º e 6º do art. 53. 
 
Divulgação de Projetos 
Art. 55. Compete à Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil divulgar, por meio da Rede Mundial 
de Computadores, os textos das medidas provisórias em vigor, da legislação básica e dos projetos de 
consolidação elaborados. 
 
Art. 56. Compete à Secretaria de Assuntos Parlamentares da Secretaria-Geral da Presidência da 
República divulgar, por intermédio da Rede Mundial de Computadores, os projetos de lei de iniciativa do 
Poder Executivo em tramitação no Congresso Nacional. 
 
Republicação de Decretos 
Art. 57. O Chefe da Casa Civil fica autorizado a ordenar a republicação de decretos: 
I - que tenham sofrido sucessivas alterações de comandos normativos, com o fim de facilitar o 
conhecimento de seu conteúdo integral; ou 
II - regulamentadores de medidas provisórias que tenham sido convertidas em lei, para atualizar a sua 
fundamentação e as suas remissões. 
 
Retificação 
Art. 58. A correção de erro material que não afete a substância do ato singular de caráter pessoal far-se-á 
mediante apostila. 
 
Elaboração dos Demais Atos Normativos do Poder Executivo 
Art. 59. As disposições deste Decreto aplicam-se, no que couber, à elaboração dos demais atos 
normativos de competência dos órgãos do Poder Executivo. 
 
Manual de Redação da Presidência da República 
Art. 60. As regras do Manual de Redação da Presidência da República aplicam-se, no que couber, à 
elaboração dos atos normativos de que trata este Decreto. 
 
Disposições Transitórias 
Art. 61. Enquanto não constituído o Grupo Executivo de Consolidação dos Atos Normativos de que trata o 
art. 42, as suas atribuições serão exercidas pela Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil. 
 
Art. 62. Enquanto não constituídas as Comissões e as Subcomissões Permanentes de Consolidação e 
Revisão de Atos Normativos de que trata o art. 43, as suas atribuições serão exercidas pelas Comissões 
de Consolidação e Revisão de Atos Normativos criadas pelos Ministérios e pelos órgãos da estrutura da 
Presidência da República. 
 
Vigência 
Art. 63. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Revogações 
Art. 64. Ficam revogados os Decretos nos 2.954, de 29 de janeiro de 1999, 3.495, de 30 de maio de 2000, 
3.585, de 5 de setembro de 2000, 3.723, de 10 de janeiro de 2001, e 3.930, de 19 de setembro de 2001. 
 
Brasília, 28 de março de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Pedro Parente 
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ANEXO I 
QUESTÕES QUE DEVEM SER ANALISADAS NA ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS NO ÂMBITO 
DO PODER EXECUTIVO 
1. Deve ser tomada alguma providência? 
1.1. Qual o objetivo pretendido? 
1.2. Quais as razões que determinaram a iniciativa? 
1.3. Neste momento, como se apresenta a situação no plano fático e no plano jurídico? 
1.4. Que falhas ou distorções foram identificadas? 
1.5. Que repercussões tem o problema que se apresenta no âmbito da economia, da ciência, da técnica e 
da jurisprudência? 
1.6. Qual é o conjunto de destinatários alcançados pelo problema, e qual o número de casos a resolver? 
1.7. O que poderá acontecer se nada for feito? (Exemplo: o problema tornar-se-á mais grave? 
Permanecerá estável? Poderá ser superado pela própria dinâmica social, sem a intervenção do Estado? 
Com que conseqüências?) 
 
2. Quais as alternativas disponíveis? 
2.1. Qual foi o resultado da análise do problema? Onde se situam as causas do problema? Sobre quais 
causas pode incidir a ação que se pretende executar? 
2.2. Quais os instrumentos da ação que parecem adequados para alcançar os objetivos pretendidos, no 
todo ou em parte? (Exemplo: medidas destinadas à aplicação e execução de dispositivos já existentes; 
trabalhos junto à opinião pública; amplo entendimento; acordos; investimentos; programas de incentivo; 
auxílio para que os próprios destinatários alcançados pelo problema envidem esforços que contribuam 
para sua resolução; instauração de processo judicial com vistas à resolução do problema.) 
2.3. Quais os instrumentos de ação que parecem adequados, considerando-se os seguintes aspectos: 
desgaste e encargos para os cidadãos e a economia; 
eficácia (precisão, grau de probabilidade de consecução do objetivo pretendido); 
custos e despesas para o orçamento público; 
efeitos sobre o ordenamento jurídico e sobre metas já estabelecidas; 
efeitos colaterais e outras conseqüências; 
entendimento e aceitação por parte dos interessados e dos responsáveis pela execução; 
possibilidade de impugnação no Judiciário. 
 
3. Deve a União tomar alguma providência? Dispõe ela de competência constitucional ou legal para fazê-
lo? 
3.1. Trata-se de competência privativa? 
3.2. Tem-se caso de competência concorrente? 
3.3. Na hipótese de competência concorrente, está a proposta formulada de modo que assegure a 
competência substancial do Estado-membro? 
3.4. A proposta não apresenta formulação extremamente detalhada que acaba por exaurir a competência 
estadual? 
3.5. A matéria é de fato de iniciativa do Poder Executivo? Ou estaria ela afeta à iniciativa exclusiva do 
Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores ou do Procurador-Geral da República? 
 
4. Deve ser proposta edição de lei? 
4.1. A matéria a ser regulada está submetida ao princípio da reserva legal? 
4.2. Por que deve a matéria ser regulada pelo Congresso Nacional? 
4.3. Se não for o caso de se propor edição de lei, deve a matéria ser disciplinada por decreto? Por que 
não seria suficiente portaria? 
4.4. Existe fundamento legal suficiente para a edição de ato normativo secundário? Qual? 
4.5. Destina-se a regra a atingir objetivo previsto na Constituição? 
 
4.6. A disciplina proposta é adequada para consecução dos fins pretendidos? 
4.7. A regra proposta é necessária ou seria suficiente fórmula menos gravosa? 
4.8. A disciplina proposta não produz resultados intoleráveis ou insuportáveis para o destinatário? 
 
5. Deve a lei ter prazo de vigência limitado? 
5.1. É a lei necessária apenas por período limitado? 
5.2. Não seria o caso de editar-se lei temporária? 
 
6. Deve ser editada medida provisória? 
6.1. Em se tratando de proposta de medida provisória, há justificativas plausíveis para a sua edição? 
6.2. O que acontecerá se nada for feito? A proposta não poderia ser submetida ao Congresso em regime 
de urgência? 
6.3. Trata-se de matéria que pode ser objeto de medida provisória, tendo em vista as vedações do § 1º do 
art. 62 da Constituição? 
6.4. A medida provisória estaria regulamentando artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada 
por meio de emenda constitucional promulgada a partir de 1º de janeiro de 1995 e até 11 de setembro de 
2001 (art. 246 da Constituição)? 
6.5. Estão caracterizadas a relevância e a urgência necessárias para ser editada medida provisória? 
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7. Deve ser tomada alguma providência neste momento? 
7.1. Quais as situações-problema e os outros contextos correlatos que devem ainda ser considerados e 
pesquisados? Por que, então, deve ser tomada alguma providência neste momento? 
7.2. Por que não podem ser aguardadas outras alterações necessárias, que se possam prever, para que 
sejam contempladas em um mesmo ato normativo? 
 
8. A densidade que se pretende conferir ao ato normativo é a apropriada? 
8.1. O projeto de ato normativo está isento de disposições programáticas? 
8.2. É possível e conveniente que a densidade da norma (diferenciação e detalhamento) seja flexibilizada 
por fórmulas genéricas (tipificação e utilização de conceitos jurídicos indeterminados ou atribuição de 
competência discricionária)? 
8.3. Podem os detalhes ou eventuais alterações ser confiados ao poder regulamentador do Estado ou da 
União? 
8.4. A matéria já não teria sido regulada em outras disposições de hierarquia superior (regras redundantes 
que poderiam ser evitadas)? Por exemplo, em: 
tratado aprovado pelo Congresso Nacional; 
lei federal (em relação a regulamento); 
regulamento (em relação a portaria). 
8.5. Quais as regras já existentes que serão afetadas pela disposição pretendida? São regras 
dispensáveis? 
 
9. As regras propostas afetam direitos fundamentais? As regras propostas afetam garantias 
constitucionais? 
9.1. Os direitos de liberdade podem ser afetados? 
Direitos fundamentais especiais podem ser afetados? 
Qual é o âmbito de proteção do direito fundamental afetado? 
O âmbito de proteção sofre restrição? 
A proposta preserva o núcleo essencial dos direitos fundamentais afetados? 
Cuida-se de direito individual submetido a simples reserva legal? 
Cuida-se de direito individual submetido a reserva legal qualificada? 
Qual seria o outro fundamento constitucional para a aprovação da lei (exemplo: regulação de colisão de 
direitos)? 
A proposta não abusa de formulações genéricas (conceitos jurídicos indeterminados)? 
A fórmula proposta não se afigura extremamente casuística? 
Observou-se o princípio da proporcionalidade ou do devido processo legal substantivo? 
Pode o cidadão prever e aferir as limitações ou encargos que lhe poderão advir? 
As normas previstas preservam o direito ao contraditório e à ampla defesa no processo judicial e 
administrativo? 
9.2. Os direitos de igualdade foram afetados? 
Observaram-se os direitos de igualdade especiais (proibição absoluta de diferenciação)? 
O princípio geral de igualdade foi observado? 
Quais são os pares de comparação? 
Os iguais foram tratados de forma igual e os desiguais de forma desigual? 
Existem razões que justifiquem as diferenças decorrentes ou da natureza das coisas ou de outros 
fundamentos de índole objetiva? 
As diferenças existentes justificam o tratamento diferenciado? Os pontos em comum legitimam o 
tratamento igualitário? 
9.3. A proposta pode afetar situações consolidadas? Há ameaça de ruptura ao princípio de segurança 
jurídica? 
Observou-se o princípio que determina a preservação de direito adquirido? 
A proposta pode afetar o ato jurídico perfeito? 
A proposta contém possível afronta à coisa julgada? 
Trata-se de situação jurídica suscetível de mudança (institutos jurídicos, situações estatutárias, garantias 
institucionais)? 
Não seria recomendável a adoção de cláusula de transição entre o regime vigente e o regime proposto? 
9.4. Trata-se de norma de caráter penal? 
A pena proposta é compatível com outras figuras penais existentes no ordenamento jurídico? 
Tem-se agravamento ou melhoria da situação do destinatário da norma? 
Trata-se de pena mais grave? 
Trata-se de norma que propicia a despenalização da conduta? 
Eleva-se o prazo de prescrição do crime? 
A proposta ressalva expressamente a aplicação da lei nova somente aos fatos supervenientes a partir de 
sua entrada em vigor? 
9.5. Pretende-se instituir ou aumentar tributo? Qual é o fundamento constitucional? 
A lei não afeta fatos geradores ocorridos antes de sua vigência (lei retroativa)? 
A cobrança de tributos vai-se realizar no mesmo exercício financeiro da publicação da lei? 
O princípio da imunidade recíproca está sendo observado? 
As demais imunidades tributárias foram observadas? 
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O projeto que institui contribuição social contém disposição que assegura o princípio da anterioridade 
especial (cobrança apenas após noventa dias a contar da publicação)? 
O tributo que se pretende instituir não tem caráter confiscatório? 
Em se tratando de taxa, cuida-se de exação a ser cobrada em razão do exercício de poder de polícia ou 
da prestação de serviço público específico e divisível prestados ou postos à disposição do contribuinte? 
Há equivalência razoável entre o custo da atividade estatal e a prestação cobrada? 
 
10. O ato normativo corresponde às expectativas dos cidadãos e é inteligível para todos? 
10.1. O ato normativo proposto será entendido e aceito pelos cidadãos? 
10.2. As limitações à liberdade individual e demais restrições impostas são indispensáveis? Por exemplo: 
proibições, necessidades de autorizações; 
comparecimento obrigatório perante autoridade; 
indispensabilidade de requerimento; 
dever de prestar informações; 
imposição de multas e penas; 
outras sanções. 
10.3. Podem as medidas restritivas ser substituídas por outras? 
10.4. Em que medida os requisitos necessários à formulação de pedidos perante autoridades poderia ser 
reduzido a um mínimo aceitável? 
10.5. Podem os destinatários da norma entender o vocabulário utilizado, a organização e a extensão das 
frases e das disposições, a sistemática, a lógica e a abstração? 
 
11. O ato normativo é exeqüível? 
11.1. Por que não se renuncia a um novo sistema de controle por parte da administração? 
11.2. As disposições podem ser aplicadas diretamente? 
11.3. Podem as disposições administrativas que estabelecem normas de conduta ou proíbem 
determinadas práticas ser aplicadas com os meios existentes? 
11.4. É necessário incluir disposições sobre proteção jurídica? Por que as disposições gerais não são 
suficientes? 
11.5. Por que não podem ser dispensadas: 
as regras sobre competência e organização? 
a criação de novos órgãos e comissões consultivas? 
a intervenção da autoridade? 
exigências relativas à elaboração de relatórios? 
outras exigências burocráticas? 
11.6. Quais órgãos ou instituições que devem assumir a responsabilidade pela execução das medidas? 
11.7. Com que conflitos de interesse pode-se prever que o executor das medidas ver-se-á confrontado? 
11.8. Dispõe o executor das medidas da necessária discricionariedade? 
11.9. Qual é a opinião das autoridades incumbidas de executar as medidas quanto à clareza dos objetivos 
pretendidos e à possibilidade de sua execução? 
11.10. A regra pretendida foi submetida a testes sobre a possibilidade de sua execução com a 
participação das autoridades encarregadas de aplicá-la? Por que não? A que conclusão se chegou? 
 
12. Existe uma relação equilibrada entre custos e benefícios? 
12.1. Qual o ônus a ser imposto aos destinatários da norma (calcular ou, ao menos, avaliar a dimensão 
desses custos)? 
12.2. Podem os destinatários da norma, em particular as pequenas e médias empresas, suportar esses 
custos adicionais? 
12.3. As medidas pretendidas impõem despesas adicionais ao orçamento da União, dos Estados e dos 
Municípios? Quais as possibilidades existentes para enfrentarem esses custos adicionais? 
12.4. Procedeu-se à análise da relação custo-benefício? A que conclusão se chegou? 
12.5. De que forma serão avaliados a eficácia, o desgaste e os eventuais efeitos colaterais do novo ato 
normativo após sua entrada em vigor? 
   
05. DECRETO Nº 4.177, DE 28 DE MARÇO DE 2002 (D.O.U. de 01.04.2002, Seção 1, p. 6). Transfere 

para a Corregedoria-Geral da União as competências e as unidades administrativas da Casa 
Civil da Presidência da República e do Ministério da Justiça que especifica e dá outras 
providências. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da 
Constituição, 
DECRETA: 
 
Art. 1º Ficam transferidas da estrutura da Casa Civil da Presidência da República para a da Corregedoria-
Geral da União a Secretaria Federal de Controle Interno e a Comissão de Coordenação de Controle 
Interno. 
Parágrafo único. Os direitos e as obrigações da Secretaria Federal de Controle Interno da Casa Civil da 
Presidência da República ficam transferidos para a Secretaria Federal de Controle Interno da 
Corregedoria-Geral da União. 
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Art. 2º Ficam transferidas para a Corregedoria-Geral da União as competências de controle interno e 
auditoria pública da Casa Civil da Presidência da República. 
 
Art. 3º Ficam transferidas para a Corregedoria-Geral da União as competências de ouvidoria-geral do 
Ministério da Justiça. 
Parágrafo único. O disposto no caput não abrange as competências de ouvidoria-geral de direitos 
humanos. 
 
Art. 4º A Casa Civil da Presidência da República, a Corregedoria-Geral da União, o Ministério da Fazenda 
e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão adotarão, até o dia 10 de maio de 2002, as 
providências necessárias à efetivação das transferências de que trata este Decreto, bem como para a 
adequação das estruturas regimentais dos órgãos envolvidos. 
Parágrafo único. No período de que trata o caput o Ministério da Fazenda continuará prestando apoio 
logístico à Secretaria Federal de Controle Interno. 
 
Art. 5º Os arts. 3º, 16, 17 e 29 do Decreto nº 4.118, de 7 de fevereiro de 2002, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
"Art. 3º Integram a estrutura básica da Casa Civil o Gabinete, o Conselho do Programa Comunidade 
Solidária, o Conselho Deliberativo do Sistema de Proteção da Amazônia, o Conselho Superior de Cinema, 
o Arquivo Nacional, a Imprensa Nacional, duas Secretarias, sendo uma Executiva, até duas Subchefias e 
um órgão de Controle Interno." (NR) 
 
"Art. 16. À Corregedoria-Geral da União compete: 
I - assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições quanto 
aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio 
público; 
II - o controle interno e a auditoria pública; e 
III - ouvidoria-geral." (NR) 
 
"Art. 17. Integram a estrutura básica da Corregedoria-Geral da União o Gabinete, a Subcorregedoria-
Geral, a Comissão de Coordenação de Controle Interno, a Assessoria Jurídica e uma secretaria." (NR) 
 
"Art. 29. .............................................................. 
................................................................................................ 
IX - ouvidoria-geral de direitos humanos; 
...................................................................................... (NR) 
 
Art. 6º O § 1º do art. 30 do Decreto nº 4.118, de 7 de fevereiro de 2002, passa a vigorar acrescido do 
seguinte inciso: 
"III - ouvidoria-geral de direitos humanos." (NR) 
 
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 8º Revoga-se o Decreto nº 4.113, de 5 de fevereiro de 2002, e o inciso II do art. 2º do Decreto nº 
4.118, de 7 de fevereiro de 2002. 
 
Brasília, 28 de março de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Aloysio Nunes Ferreira Filho, Pedro Malan, Martus Tavares, Pedro 
Parente, Anadyr de Mendonça Rodrigues 
 
06. DECRETO Nº 4.183, DE 04 DE ABRIL DE 2002 (D.O.U. de 05.04.2002, Seção 1, p. 2). Dá nova 

redação ao caput do art. 30 do Decreto nº 4.118, de 7 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre a 
organização da Presidência da República e dos Ministérios. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da 
Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998, e na Medida Provisória 
nº 2.216-37, de 31 de agosto de 2001, 
DECRETA: 
 
Art. 1º O caput do art. 30 do Decreto nº 4.118, de 7 de fevereiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
"Art. 30. Integram a estrutura básica do Ministério da Justiça a Secretaria de Estado dos Direitos 
Humanos, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Conselho Nacional de Trânsito, 
o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, o Conselho Nacional de Segurança Pública, o Conselho Federal Gestor do Fundo de 
Defesa dos Direitos Difusos, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, o 
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Departamento de Polícia Federal, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, a Defensoria Pública da 
União e até seis Secretarias." (NR) 
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 4 de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Pedro Parente 
  
07. DECRETO Nº 4.201, DE 18 DE ABRIL DE 2002 (D.O.U. de 19.04.2002, Seção 1, p. 2). Dispõe 

sobre o Conselho Nacional do Esporte e dá outras providências. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea 
"a", da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 11 e 12-A da Lei nº 9.615, de 24 de março de 
1998, 
DECRETA: 
 
Art. 1º O Conselho Nacional do Esporte - CNE é órgão colegiado de deliberação, normatização e 
assessoramento, diretamente vinculado ao Ministro de Estado do Esporte e Turismo, e parte integrante do 
Sistema Brasileiro de Desporto, tendo por objetivo buscar o desenvolvimento de programas que 
promovam a massificação planejada da atividade física para toda a população, bem como a melhora do 
padrão de organização, gestão, qualidade e transparência do desporto nacional. 
 
Art. 2º O CNE passa a ser composto pelos seguintes membros: 
I - Ministro de Estado do Esporte e Turismo, que o presidirá; 
II - Secretário Nacional de Esporte do Ministério do Esporte e Turismo; 
III - um representante de cada Ministério abaixo indicado: 
a) da Justiça; 
b) da Educação; 
c) do Trabalho e Emprego; 
d) das Relações Exteriores; 
IV - Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro; 
V - Presidente do Comitê Paraolímpico Brasileiro; 
VI - Presidente da Confederação Brasileira de Futebol; 
VII - Presidente do Conselho Federal de Educação Física; 
VIII - um representante da Comissão Nacional de Atletas; 
IX - Presidente do Fórum Nacional de Dirigentes Estaduais do Esporte; 
X - três representantes do desporto nacional, designados pelo Presidente da República; e 
XI - três representantes indicados pelo Congresso Nacional, sendo um Senador e dois Deputados, que 
integrem as respectivas Comissões ou Subcomissões de Esporte e Turismo; 
§ 1º O Presidente do CNE poderá convidar outras entidades de prática desportiva a participarem do 
colegiado, sem direito a voto. 
§ 2º É prerrogativa do Ministro de Estado do Esporte e Turismo rejeitar as proposições aprovadas pelo 
CNE. 
§ 3º Em face do disposto no § 2º do art. 4º da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, e nos incisos I e III 
do art. 5º da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, fica facultado aos membros do CNE, a 
exemplo das demais entidades desportivas e dos desportistas em geral, representar perante o Ministério 
Público da União contra os dirigentes das entidades referidas no parágrafo único do art. 13 da citada Lei 
nº 9.615, de 1998, na hipótese de prática de ato com violação da lei ou dos respectivos estatutos. 
 
Art. 3º Compete ao CNE: 
I - zelar pela aplicação dos princípios e preceitos constantes da Lei nº 9.615, de 1998; 
II - oferecer subsídios técnicos à elaboração do Plano Nacional do Desporto e contribuir para a 
implementação de suas diretrizes e estratégias; 
III - estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas de inserção social dos menos favorecidos à 
prática desportiva; 
IV - formular a política de integração entre o esporte e o turismo visando o aumento da oferta de emprego; 
V - emitir pareceres e recomendações sobre questões desportivas nacionais; 
VI - aprovar os Códigos de Justiça Desportiva e suas alterações; 
VII - expedir diretrizes para o controle de substâncias e métodos proibidos na prática desportiva; 
VIII - estudar ações visando coibir a prática abusiva na gestão do desporto nacional; 
IX - dar apoio a projetos que democratizem o acesso da população à atividade física e práticas 
desportivas; e 
X - exercer outras atribuições previstas na legislação em vigor, relativas a questões de natureza 
desportiva. 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 18 de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Caio Luiz de Carvalho 
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08. DECRETO Nº 4.206, DE 23 DE ABRIL DE 2002 (D.J.U. de 24.04.2002, Seção 1, pp. 1-5). Dispõe 
sobre o regime de previdência complementar no âmbito das entidades fechadas. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da 
Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, 
DECRETA: 
 
CAPÍTULO I 
DA INTRODUÇÃO 
Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o regime de previdência complementar operado por entidades 
fechadas, organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, facultativo, e 
baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da 
Constituição e da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001. 
 
Art. 2º Para efeito deste Decreto entende-se por: 
I - patrocinador, a empresa ou o grupo de empresas, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e outras entidades públicas que 
instituam para seus empregados ou servidores plano de benefício de caráter previdenciário, por 
intermédio de entidade fechada; 
II - instituidor, a pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial que institua para seus 
associados ou membros plano de benefício de caráter previdenciário; 
III - entidade fechada de previdência complementar, a sociedade civil ou a fundação, estruturada na forma 
do art. 35 da Lei Complementar nº 109, de 2001, sem fins lucrativos, que tenha por objeto operar plano de 
benefício de caráter previdenciário; 
IV - participante, aquele que adere a plano de benefício de caráter previdenciário; 
V - beneficiário, aquele indicado pelo participante para gozar de benefício de prestação continuada; 
VI - assistido, o participante ou seu beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada; e 
VII - plano de benefícios, o conjunto de regras definidoras de benefícios de caráter previdenciário, comum 
à totalidade dos participantes a ele vinculados, com independência patrimonial, contábil e financeira em 
relação a quaisquer outros planos. 
Parágrafo único. São equiparáveis aos empregados dos patrocinadores e aos associados dos 
instituidores os gerentes, os diretores, os conselheiros ocupantes de cargo eletivo e outros dirigentes. 
 
CAPÍTULO II 
DO CONVÊNIO DE ADESÃO AO PLANO DE BENEFÍCIO 
Art. 3º A formalização da condição de patrocinador ou instituidor de plano de benefício dar-se-á por meio 
de convênio de adesão celebrado com a entidade fechada, em relação a cada plano de benefício, 
mediante prévia autorização do órgão fiscalizador. 
§ 1º O convênio de adesão é o instrumento por meio do qual as partes pactuam suas obrigações e 
direitos para a administração e execução de plano de benefício. 
§ 2º O órgão regulador estabelecerá as cláusulas mínimas que o convênio de adesão conterá. 
§ 3º Admitir-se-á solidariedade entre patrocinadores ou entre instituidores, com relação aos respectivos 
planos, desde que expressamente prevista no convênio de adesão. 
§ 4º É vedado o estabelecimento de solidariedade de direitos e obrigações entre patrocinadores ou entre 
instituidores de planos de benefícios distintos operados por entidade fechada com multiplano. 
§ 5º A entidade fechada, quando admitida na condição de patrocinador de plano de benefício para seus 
empregados, deverá submeter previamente ao órgão fiscalizador termo próprio de adesão a um dos 
planos que administra, após anuência de todos os patrocinadores e instituidores. 
 
CAPÍTULO III 
DA CONSTITUIÇÃO DAS ENTIDADES FECHADAS 
Art. 4º As entidades fechadas são acessíveis, na forma regulamentada pelo órgão regulador, 
exclusivamente: 
I - aos servidores ou aos empregados dos patrocinadores; e 
II - aos associados ou membros dos instituidores. 
§ 1º A entidade fechada constituída por instituidor deverá, cumulativamente: 
I - terceirizar a gestão dos recursos garantidores das reservas técnicas e provisões mediante a 
contratação de instituição financeira especializada, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou 
outro órgão competente; e 
II - ofertar a seus associados exclusivamente plano de benefício na modalidade de contribuição definida. 
§ 2º O responsável pela gestão dos recursos, nos termos do inciso I do § 1, deverá manter separado o 
seu patrimônio do patrimônio da entidade fechada e o do instituidor. 
§ 3º Na regulamentação para a constituição de entidade fechada, o órgão regulador estabelecerá o tempo 
mínimo de existência do instituidor e seu número mínimo de participantes. 
 
Art. 5º O patrocinador ou o instituidor encaminhará para prévia e expressa autorização do órgão 
fiscalizador, além de outros documentos que possam ser solicitados: 
I - requerimento para a constituição da entidade fechada, acompanhado das respectivas propostas de 
estatuto e de regulamento do plano de benefício; 
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II - nota técnica atuarial, com o resultado da avaliação atuarial inicial; e 
III - minuta do convênio de adesão. 
 
Art. 6º As entidades fechadas podem ser qualificadas da seguinte forma: 
I - de acordo com os planos de benefícios que administram: 
a) de plano comum, quando administram plano ou conjunto de planos acessíveis ao universo de 
participantes; e 
b) de multiplano, quando administram plano ou conjunto de planos para diversos grupos de participantes, 
com independência patrimonial; 
II - de acordo com seus patrocinadores ou instituidores: 
a) singulares, quando estiverem vinculadas a apenas um patrocinador ou instituidor; e 
b) multipatrocinadas, quando congregarem mais de um patrocinador ou instituidor. 
 
Art. 7º Dependerão de prévia e expressa autorização do órgão fiscalizador: 
I - as operações de fusão, cisão, incorporação ou qualquer outra forma de reorganização das entidades 
fechadas; 
II - as retiradas de patrocinadores; e 
III - as transferências de patrocínio, de grupo de participantes, de planos de benefícios e de reservas 
entre entidades fechadas. 
§ 1º Excetuado o disposto no inciso II, é vedada a transferência, a terceiros, de participantes, de 
assistidos e de reservas constituídas para garantia de benefícios de risco atuarial programado, de acordo 
com normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador. 
§ 2º Para os assistidos de planos de benefícios na modalidade de contribuição definida, que mantiveram 
essa característica durante a fase de percepção de renda programada, o órgão fiscalizador poderá, em 
caráter excepcional, autorizar a transferência dos recursos garantidores dos benefícios para entidade de 
previdência complementar ou companhia seguradora autorizada a operar planos de previdência 
complementar, com o objetivo específico de contratar plano de renda vitalícia, observadas as normas 
aplicáveis.§ 3º As transferências a que se refere o inciso III serão autorizadas em situações específicas, 
pelo órgão fiscalizador, resguardado o direito acumulado dos participantes no plano de benefício em vigor 
na entidade de origem. 
 
Art. 8º A retirada de patrocínio só será autorizada depois de atendidas todas as exigências estabelecidas 
no art. 25 da Lei Complementar nº 109, de 2001. 
Parágrafo único. Na entidade fechada singular, a retirada de patrocínio implica o cancelamento da sua 
autorização para funcionar. 
 
Art. 9º O órgão fiscalizador, antes de autorizar a transferência de participantes e assistidos para outro 
plano do atual ou do novo patrocinador ou instituidor, verificará a compatibilidade entre os planos, a 
necessidade de resguardo dos direitos previstos pelo plano anterior, bem como a manutenção do 
equilíbrio atuarial e da liquidez do plano ao qual se integrarão os optantes, e poderá exigir que se efetuem 
as adaptações de regulamentos e os aportes de verbas necessárias. 
 
CAPÍTULO IV 
DA FISCALIZAÇÃO 
Art. 10. Os servidores do órgão fiscalizador, no desempenho das atividades de fiscalização, terão livre 
acesso às entidades fechadas, delas podendo requisitar e apreender livros, notas técnicas e quaisquer 
documentos, mediante a lavratura de termo de apreensão. 
§ 1º Qualquer dificuldade oposta à consecução do desempenho das atividades de fiscalização 
caracterizará embaraço ilícito, sujeito às penalidades previstas em lei. 
§ 2º A fiscalização a cargo do Estado não exime os patrocinadores e os instituidores da responsabilidade 
pela supervisão sistemática das atividades das respectivas entidades fechadas. 
§ 3º A entidade fechada não poderá se opor à realização de auditoria contábil, atuarial, de benefícios ou 
de investimentos, efetuada pelo órgão fiscalizador. 
 
Art. 11. O órgão fiscalizador poderá solicitar aos patrocinadores e instituidores informações específicas 
sobre os compromissos assumidos com a entidade fechada em relação aos respectivos planos de 
benefícios. 
 
Art. 12. Os administradores do patrocinador ou do instituidor serão responsabilizados pelos danos ou 
prejuízos causados ao plano de benefício e à entidade fechada, especialmente pelo não repasse à 
entidade, no prazo acordado, de qualquer valor arrecadado dos participantes, e pela falta de aporte das 
contribuições normais, extraordinárias ou outras importâncias a que o patrocinador ou instituidor estiver 
obrigado na forma do regulamento do plano de benefício, sobretudo do plano de custeio ou de contrato 
firmado com a entidade. 
 
Art. 13. Os patrocinadores e os instituidores ficam obrigados a prestar quaisquer informações ou 
esclarecimentos solicitados pelo órgão regulador e fiscalizador relativamente ao plano de benefício. 
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CAPÍTULO V 
DOS REGIMES DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIAL 
 
Seção I 
Do Administrador Especial 
Art. 14. O órgão fiscalizador poderá nomear administrador especial, a expensas da entidade, com poderes 
próprios de intervenção e de liquidação extra-judicial, com o objetivo de sanear plano de benefício 
específico, caso seja constatada, na administração e execução do plano, alguma das hipóteses previstas 
nos arts. 44 e 48 da Lei Complementar nº 109, de 2001. 
Parágrafo único. O ato de nomeação estabelecerá as condições e os limites da administração especial e 
as atribuições do administrador. 
 
Art. 15. O administrador especial de plano de benefício será investido em suas funções mediante termo 
de posse lavrado no livro de atas da entidade, com a transcrição do ato que houver decretado a medida. 
Parágrafo único. O termo de posse será registrado no cartório de ofício de registro de títulos e 
documentos da localidade onde se situe a sede da entidade fechada. 
 
Seção II 
Da Intervenção 
Art. 16. A intervenção na entidade fechada será decretada ex officio pelo dirigente máximo do órgão 
fiscalizador ou a requerimento, por iniciativa do patrocinador, do instituidor, dos órgãos estatutários ou em 
conjunto pelos administradores da entidade, com indicação das razões para a medida. 
 
Art. 17. O dirigente máximo do órgão fiscalizador nomeará o interventor com amplos poderes de 
administração e representação. 
§ 1º O interventor será investido em suas funções mediante termo de posse lavrado no livro de atas da 
entidade, com a transcrição do ato que houver decretado a medida. 
§ 2º O termo de posse será registrado no cartório de ofício de registro de títulos e documentos da 
localidade onde se situe a sede da entidade fechada. 
 
Art. 18. A intervenção poderá ser decretada pelo órgão fiscalizador na ocorrência de pelo menos uma das 
seguintes situações: 
I - irregularidade ou insuficiência na constituição das reservas técnicas, provisões e fundos, ou na sua 
cobertura por ativos garantidores; 
II - aplicação dos recursos garantidores das reservas técnicas, provisões e fundos de forma inadequada 
ou em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos competentes; 
III - descumprimento de disposições estatutárias ou de obrigações previstas no regulamento do plano de 
benefício ou no convênio de adesão; 
IV - situação econômico-financeira insuficiente à preservação da liquidez e solvência de cada um dos 
planos de benefícios ou da entidade no conjunto de suas atividades; 
V - situação atuarial desequilibrada; 
VI - atraso do patrocinador ou da entidade no pagamento de obrigação líquida e certa; 
VII - administração temerária ou danosa aos interesses da entidade e dos participantes e assistidos; 
VIII - falta de entendimento entre os administradores do patrocinador ou do instituidor e os da entidade 
fechada; 
IX - divulgar dolosamente dados incorretos aos participantes e aos assistidos; ou 
X - remeter dolosamente informações incorretas ao órgão regulador e fiscalizador. 
 
Art. 19. Dependerão de prévia e expressa autorização do órgão fiscalizador os atos do interventor que 
impliquem oneração ou disposição do patrimônio da entidade fechada. 
 
Art. 20. O interventor prestará contas ao órgão fiscalizador, independentemente de exigência, no 
momento em que deixar suas funções ou, a qualquer tempo, quando assim solicitado. 
 
Art. 21. O interventor encaminhará ao dirigente máximo do órgão fiscalizador, para aprovação, relatório 
sobre a situação da entidade fechada, com o plano de recuperação ou proposta para sua liquidação 
extrajudicial. 
Parágrafo único. Aprovado o plano de recuperação da entidade ou decretada sua liquidação extrajudicial, 
a intervenção cessará, com a publicação do ato no Diário Oficial da União. 
 
Seção III 
Da Liquidação Extrajudicial 
Art. 22. As entidades fechadas não poderão solicitar concordata e não estão sujeitas a falência, mas 
somente a liquidação extrajudicial. 
 
Art. 23. Reconhecida pelo órgão regulador e fiscalizador a ausência de condições para funcionamento da 
entidade ou a inviabilidade de sua recuperação, será decretada sua liquidação extrajudicial. 
§ 1º O órgão fiscalizador decretará a liquidação extrajudicial e nomeará, por intermédio de seu dirigente 
máximo, o liquidante com plenos poderes de administração, representação e liquidação. 
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§ 2º O liquidante será investido em suas funções mediante termo de posse lavrado no livro de atas da 
entidade, com a transcrição do ato que houver decretado a medida. 
§ 3º O termo de posse será registrado no cartório de ofício de registro de títulos e documentos da 
localidade onde se situe a sede da entidade fechada. 
§ 4º Entende-se por ausência de condições para funcionamento de entidade fechada o não atendimento a 
qualquer uma das condições mínimas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador. 
 
Art. 24. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos: 
I - a suspensão das ações e das execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da 
entidade liquidanda; 
II - o vencimento antecipado das obrigações da liquidanda; 
III - a não incidência de penalidades contratuais contra a liquidanda por obrigações vencidas em 
decorrência da decretação da liquidação extrajudicial; 
IV - a não fluência de juros contra a liquidanda enquanto não integralmente pago o passivo; 
V - a interrupção da prescrição em relação às obrigações da liquidanda; 
VI - a suspensão de multa e juros em relação às dívidas da liquidanda; 
VII - a inexigibilidade, frente à liquidanda, de penas pecuniárias por infrações de natureza administrativa; 
e 
VIII - a interrupção do pagamento à liquidanda das contribuições dos participantes, dos assistidos e do 
patrocinador ou do instituidor, relativas ao plano de benefício. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às ações e aos débitos de natureza tributária. 
 
Art. 25. Serão levantadas, na data da decretação da liquidação extrajudicial, as demonstrações contábeis 
e atuariais, por plano de benefício e consolidadas, necessárias à determinação do valor das reservas 
individuais e do total dos recursos garantidores das reservas técnicas. 
 
Art. 26. O liquidante organizará o quadro geral de credores, realizará o ativo e liquidará o passivo. 
§ 1º Os participantes e os assistidos do plano de benefício ficam dispensados de se habilitar aos 
respectivos créditos, estejam estes sendo recebidos ou não. 
§ 2º O cálculo dos créditos dos participantes e dos assistidos será realizado em bases técnicas, 
apresentadas por atuário, observada a seguinte ordem de preferência: 
I - assistidos e participantes que já implementaram todas as condições para gozo do benefício, mas ainda 
não o requereram; 
II - todos os créditos acumulados dos participantes do plano de benefício. 
§ 3º Caberá ao órgão regulador e fiscalizador estabelecer procedimento para o pagamento, aos 
participantes e aos assistidos do plano de benefício, dos valores correspondentes às suas reservas, 
observada a ordem de preferência estabelecida. 
§ 4º Na ocorrência de sobras do patrimônio ou de ingresso de novos recursos no plano, cumpridas todas 
as obrigações da liquidanda relativas à preferência legal dos créditos de natureza trabalhista e tributária, 
serão realizados os procedimentos de rateio, tantos quantos forem necessários à conclusão do processo 
de liquidação, contemplando todos os participantes e assistidos que estavam vinculados àquele plano de 
benefício na data da decretação da liquidação extrajudicial. 
 
Art. 27. Os créditos da entidade fechada, em caso de liquidação ou de falência de patrocinador, terão 
privilégio especial sobre a massa de haveres, respeitado o privilégio dos créditos trabalhistas e tributários. 
 
Art. 28. O liquidante prestará contas ao órgão fiscalizador, independentemente de exigência, no momento 
em que deixar suas funções ou, a qualquer tempo, quando assim solicitado. 
§ 1º A liquidação extrajudicial poderá ser levantada, a qualquer tempo, desde que constatados fatos 
supervenientes que viabilizem a recuperação da entidade fechada. 
§ 2º Na hipótese do § 1º, o liquidante conduzirá o processo para composição dos conselhos deliberativo e 
fiscal, conforme previsto no estatuto da entidade fechada. 
 
Art. 29. Caberá ao liquidante promover a baixa da entidade nos registros próprios, cujos comprovantes 
deverão integrar a prestação de contas de que trata o art. 28. 
 
Art. 30. Comprovada pelo liquidante a ausência de ativos para satisfazer a possíveis créditos reclamados 
judicialmente contra a entidade, tal situação deverá ser comunicada ao juízo competente juntamente com 
o pedido de extinção do processo e seu arquivamento. 
 
Art. 31. A liquidação será encerrada com a aprovação, pelo órgão fiscalizador, das contas finais do 
liquidante, com a publicação do ato no Diário Oficial da União e após a baixa nos devidos registros. 
 
Seção IV 
Da Indisponibilidade de Bens 
Art. 32. Os administradores e membros de conselhos estatutários das entidades fechadas sob intervenção 
ou em liquidação extrajudicial ficarão com todos os seus bens indisponíveis e não poderão, por qualquer 
forma, direta ou indiretamente, aliená-los ou onerá-los até a apuração e liquidação final de suas 
responsabilidades. 
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§ 1º A indisponibilidade decorrerá do ato que decretar a intervenção ou liquidação extrajudicial e atingirá 
as pessoas referidas no caput nos doze meses anteriores a decretação. 
§ 2º A indisponibilidade poderá ser estendida aos bens daqueles que, nos últimos doze meses, os tenham 
adquirido, a qualquer título, das pessoas referidas no caput, desde que haja seguros indícios de 
transferência simulada com o fim de evitar a aplicação dos instrumentos de defesa do patrimônio da 
entidade fechada previstos na Lei Complementar nº 109, de 2001. 
§ 3º A indisponibilidade não atinge os bens: 
I - considerados inalienáveis ou impenhoráveis pela legislação em vigor; 
II - objeto de contrato de alienação, de promessa de compra e venda e de cessão de direitos, desde que 
os respectivos instrumentos tenham sido levados ao competente registro público até doze meses antes da 
data de decretação da intervenção ou da liquidação extrajudicial; e 
III - das pessoas referidas neste artigo, no caso de liquidação extrajudicial de entidade fechada que deixar 
de reunir condições para funcionamento por motivos totalmente desvinculados do exercício de suas 
atribuições. 
§ 4º Na hipótese do inciso III do § 3, o órgão fiscalizador poderá decretar a indisponibilidade dos bens das 
pessoas referidas neste artigo, desde que constatada a existência de irregularidades ou indícios de 
crimes por elas praticados. 
 
Art. 33. O interventor ou o liquidante comunicará a indisponibilidade de bens aos órgãos competentes, 
para os devidos registros, e publicará edital para conhecimento de terceiros. 
Parágrafo único. A autoridade que receber a comunicação ficará, relativamente a esses bens, impedida 
de: 
I - fazer transcrições, inscrições ou averbações de documentos públicos ou particulares; 
II - arquivar atos ou contratos que importem sua transferência, no caso de cotas sociais, ações ou partes 
beneficiárias; 
III - realizar ou registrar operações no caso de títulos de qualquer natureza; e 
IV - processar a transferência de propriedade, no caso de veículos terrestres, aeronaves e embarcações. 
 
Art. 34. A indisponibilidade dos bens será mantida até o final da apuração de responsabilidades, mediante 
inquérito administrativo, e suas respectivas liquidações, independentemente da continuidade do regime 
especial de intervenção ou liquidação extrajudicial. 
Parágrafo único. Após a aprovação do relatório final da comissão de inquérito, serão adotadas pelo 
interventor ou pelo liquidante, conforme o caso, as seguintes medidas: 
I - levantamento da indisponibilidade de bens, de ofício ou a requerimento de qualquer interessado; 
II - comunicação ao Ministério Público, informando quais as pessoas indiciadas que estão com seus bens 
indisponíveis, e solicitando, se for o caso, a promoção da indisponibilidade de bens dos demais arrolados. 
 
Art. 35. O relatório final da comissão de inquérito, devidamente aprovado, quanto à responsabilização dos 
diretores, conselheiros e terceiros, poderá concluir: 
I - pela inexistência de dano ou prejuízo causado ao plano de benefício, à entidade ou aos participantes e 
assistidos, sendo o inquérito administrativo arquivado no órgão fiscalizador; ou 
II - pela existência de dano ou prejuízo causado ao plano de benefício, à entidade ou aos participantes e 
assistidos, identificando os responsáveis e solicitando o envio do inquérito administrativo ao Ministério 
Público. 
Parágrafo único. Em qualquer caso, se houver indício de crime, será encaminhado ao Ministério Público 
cópia do inquérito administrativo. 
 
CAPÍTULO VI 
DO REGIME DISCIPLINAR 
Art. 36. A infração a qualquer disposição da Lei Complementar nº 109, de 2001, ou deste Decreto sujeita 
o infrator, conforme o caso, às seguintes penalidades administrativas: 
I - advertência; 
II - suspensão do exercício de atividades em entidades de previdência complementar pelo prazo de até 
cento e oitenta dias; 
III - inabilitação, pelo prazo de dois a dez anos, para o exercício de cargo ou função em entidades de 
previdência complementar, sociedades seguradoras, instituições financeiras e no serviço público; e 
IV - multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 
Parágrafo único. A penalidade de multa prevista no inciso IV do caput será: 
I - imputada ao agente responsável, respondendo solidariamente a entidade fechada, assegurado o 
direito de regresso; e 
II - aplicada à entidade fechada quando a infração, por sua natureza, não for passível de imputação à 
pessoa física que lhe deu causa. 
 
Art. 37. Constituem infrações sujeitas às penalidades previstas neste Decreto as seguintes condutas 
praticadas por pessoas físicas ou jurídicas: 
I - operar entidade de previdência complementar sem estar para isso devidamente autorizada; 
II - instituir e operar plano de benefício sem autorização específica do órgão competente; 
III - deixar a entidade de constituir reservas técnicas, provisões e fundos, de conformidade com os 
critérios e normas fixados na legislação e regulamentação aplicável; 
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IV - aplicar os recursos garantidores das reservas técnicas, provisões e fundos dos planos de benefícios 
em desacordo com os critérios e normas fixadas pelo órgão regulador e fiscalizador ou com as diretrizes 
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN; 
V - deixar de fornecer aos participantes de plano de benefício o certificado de participante, cópia do 
regulamento atualizado, material explicativo em linguagem simples e precisa ou outros documentos 
especificados em lei ou regulamento; 
VI - deixar a entidade fechada de efetuar operação de resseguro, quando a isso estiver obrigada; 
VII - celebrar convênio de adesão com patrocinador ou instituidor sem a prévia autorização do órgão 
regulador e fiscalizador; 
VIII - oferecer plano de benefício a empregados ou servidores de patrocinador ou a associados ou a 
membros do instituidor, sem ter previamente formalizado o convênio de adesão; 
IX - deixar de incluir no plano de benefício os institutos garantidos na Lei Complementar nº 109, de 2001, 
observada a forma regulamentada, ou cercear a faculdade de seu exercício pelo participante; 
X - deixar o patrocinador ou o instituidor de oferecer plano de benefício extensivo a todos os empregados 
ou servidores do patrocinador ou associados ou membros do instituidor, observada a exceção prevista no 
§ 3º do art. 16 da Lei Complementar nº 109, de 2001; 
XI - utilizar hipóteses, parâmetros e métodos atuariais que não guardem relação com as características da 
massa de participantes e da atividade desenvolvida pelo patrocinador ou instituidor; 
XII - manter, em cada plano de benefício, recursos garantidores das reservas técnicas, provisões e fundos 
em valores inferiores à cobertura integral das reservas matemáticas, sem estar para isso devidamente 
autorizado pelo órgão regulador e fiscalizador; 
XIII - utilizar método atuarial de financiamento para a constituição de reservas do plano de benefício em 
desacordo com a legislação aplicável e as instruções específicas do órgão regulador e fiscalizador; 
XIV - utilizar para outros fins as reservas constituídas para prover o pagamento de benefícios de caráter 
previdenciário, observada as especificidades previstas na Lei Complementar nº 109, de 2001; 
XV - utilizar de forma diversa da prevista na legislação o resultado superavitário do exercício, ou deixar de 
constituir as reservas de contingência e a especial para revisão do plano de benefício; 
XVI - deixar de adotar as providências cabíveis para equacionamento do resultado deficitário do plano de 
benefício, ou fazê-lo em desacordo com as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador; 
XVII - deixar de apurar responsabilidade e, se for o caso, propor ação regressiva contra dirigentes ou 
terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar; 
XVIII - deixar de realizar avaliação atuarial por ocasião da instituição de plano de benefício e no 
encerramento de cada exercício, ou realizá-la sem a observância dos critérios que preservem o equilíbrio 
financeiro e atuarial do plano; 
XIX - deixar de divulgar aos participantes e aos assistidos, no prazo e na forma determinados em lei e 
regulamento, informações contábeis, atuariais e financeiras relativas ao plano de benefício ao qual 
estejam vinculados; 
XX - descumprir as instruções do órgão regulador e fiscalizador sobre as normas e os procedimentos 
contábeis aplicáveis às entidades fechadas ou deixar de submetê-las a auditores independentes; 
XXI - deixar a entidade de manter atualizada a sua contabilidade, de cumprir as normas técnicas ou 
regulamentares de contabilização, ou de levantar, anualmente, as demonstrações contábeis por plano de 
benefício e consolidadas, quando for o caso; 
XXII - deixar de atender requerimento formal de informação, encaminhado pelo participante ou pelo 
assistido para defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal específico, no prazo 
estabelecido pelo órgão regulador e fiscalizador; 
XXIII - admitir como participante de plano de benefício pessoa que não mantenha vínculo com o 
patrocinador ou com o instituidor; 
XXIV - deixar o patrocinador ou o instituidor de separar o patrimônio da entidade fechada do seu próprio 
patrimônio; 
XXV - prestar a entidade fechada serviços que não estejam no âmbito de seu objeto; 
XXVI - realizar operação de fusão, cisão, incorporação ou outra forma de reorganização da entidade 
fechada, promover a retirada ou a transferência de patrocínio, a transferência de grupo de participantes, 
de plano de benefício e de reservas entre entidades fechadas, sem prévia aprovação do órgão regulador 
e fiscalizador; 
XXVII - manter, ainda que temporariamente, estrutura organizacional em desacordo com a estrutura 
mínima determinada pela legislação ou pelo regulamento aplicável; 
XXVIII - deixar a entidade fechada de informar ao órgão regulador e fiscalizador o responsável pela 
aplicação dos recursos da entidade; 
XXIX - descumprir qualquer determinação ou pedido de informação da fiscalização exercida por órgãos do 
poder público; 
XXX - deixar de remeter, ou remeter fora do prazo ou de forma inadequada, informação requerida pelo 
órgão regulador e fiscalizador; 
XXXI - deixar o interventor de solicitar aprovação prévia e expressa para os atos que impliquem oneração 
ou disposição do patrimônio do plano de benefício; 
XXXII - emitir o interventor ou o liquidante declaração que saiba inexata, a respeito de assunto relativo à 
intervenção ou liquidação extrajudicial de entidade fechada; 
XXXIII - deixar o interventor ou o liquidante de cumprir fielmente suas obrigações legais ou 
regulamentares, causando, por culpa ou dolo, prejuízos à entidade, plano de benefício, participantes, 
assistidos, ou a terceiros; 



ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.168/abril-2002                               27 

XXXIV - causar o patrocinador ou instituidor prejuízo à entidade fechada pela falta ou insuficiência de 
aporte das contribuições a que estavam obrigados; 
XXXV - deixar o patrocinador ou o instituidor de repassar, no prazo estatutariamente previsto, contribuição 
ou consignação descontada dos participantes; 
XXXVI - alienar ou onerar, sob qualquer forma, bem de sua propriedade, abrangido por indisponibilidade 
legal resultante de intervenção ou liqüidação extrajudicial de entidade fechada; 
XXXVII - gerir a entidade fechada os recursos financeiros ou o patrimônio de plano de benefício, 
causando prejuízo à entidade, aos participantes ou assistidos, ou compactuar com essa forma de gestão; 
XXXVIII - deixar de promover ou de alguma forma cercear a inserção de participantes nos conselhos 
deliberativo e fiscal; 
XXXIX - deixar os ex-administradores e ex-conselheiros de prestar ao interventor e ao liquidante todas as 
informações requeridas em relação à situação da entidade, especialmente quanto às apurações contábeis 
e atuariais referentes a cada plano de benefício; e 
XL - violar dispositivos legais ou regulamentares aplicáveis aos componentes do regime de previdência 
complementar. 
§ 1º As infrações constantes dos incisos V, XIX, XXII, XXVII, XXVIII e XXX estão sujeitas à penalidade de 
advertência; as infrações constantes dos incisos IX, XVIII, XXI, XXIII, XXVI e XL estão sujeitas à 
penalidade de suspensão; as infrações constantes dos incisos I, II, III, IV, XI, XIII, XIV, XXIV, XXXII, 
XXXIII, XXXIV, XXXVI e XXXVII estão sujeitas à penalidade de inabilitação; e as infrações constantes dos 
incisos VI, VII, VIII, X, XII, XV, XVI, XVII, XX, XXV, XXIX, XXXI, XXXV, XXXVIII e XXXIX estão sujeitas à 
penalidade de multa. 
§ 2º Havendo prejuízo aos participantes, poderá ser aplicada a pena de multa cumulativamente com as 
penalidades constantes dos incisos I, II e III do caput do art. 36. 
 
Art. 38. As penalidades serão aplicadas pelo órgão fiscalizador por meio de processo administrativo 
instaurado a partir do auto de infração. 
§ 1º Constatados indícios de infração a dispositivo da Lei Complementar nº 109, de 2001, deste Decreto e 
das normas complementares editadas pelo órgão regulamentador e fiscalizador, será lavrado auto de 
infração com a discriminação clara e precisa da conduta e das circunstâncias em que foi praticada, o 
dispositivo legal infringido, a penalidade aplicável e os critérios de sua gradação, com indicação do dia e 
do local de sua lavratura. 
§ 2º O infrator terá o prazo de quinze dias, contados do recebimento do auto de infração, para apresentar 
defesa ao órgão fiscalizador. 
§ 3º Mantida a autuação, abre-se o prazo de quinze dias, contados da ciência dessa decisão, para a 
apresentação de recurso, que terá efeito suspensivo, ao Ministro de Estado ao qual está vinculado o 
órgão fiscalizador. 
§ 4º O recurso a que se refere o § 3, na hipótese de penalidade de multa, somente será conhecido se for 
comprovado pelo requerente o depósito antecipado, em favor do órgão fiscalizador, de trinta por cento do 
valor da multa aplicada. 
§ 5º Julgado improcedente ou nulo o auto de infração, o valor do depósito reverterá, em até dois dias 
úteis, para aquele que procedeu a seu recolhimento, devidamente acrescido dos rendimentos creditados 
pela instituição financeira depositária. 
§ 6º O órgão regulador e fiscalizador estabelecerá os procedimentos para a lavratura dos autos de 
infração, aplicação das penalidades, recolhimento das multas e depósitos para fins recursais. 
§ 7º É dispensado o processo administrativo quando as irregularidades já tiverem sido apuradas em 
intervenção ou em liquidação extrajudicial, decorrentes de competente inquérito administrativo, no qual 
tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 
 
Art. 39. O órgão fiscalizador, na aplicação da pena, considerará a gravidade da infração e, na hipótese de 
multa, também o patrimônio dos infratores. 
 
Art. 40. As multas poderão ser atenuadas na ocorrência das seguintes circunstâncias, e da seguinte 
forma: 
I - quando o infrator apontar e corrigir a irregularidade cometida antes de formalizado o início de processo 
fiscalizatório, a penalidade administrativa cabível será atenuada em setenta e cinco por cento do seu 
valor; 
II - quando o infrator corrigir a irregularidade antes da decisão final de última instância, a penalidade 
administrativa aplicada será atenuada em cinqüenta por cento do seu valor. 
Parágrafo único. É vedada a aplicação das atenuantes mencionadas neste artigo no caso de infração 
cometida com dolo ou má-fé ou que tenha resultado em prejuízo ao plano de benefício, à entidade, a seus 
participantes e assistidos. 
 
Art. 41. Serão consideradas circunstâncias agravantes: 
I - não adotar o infrator providências, a que estava obrigado, no sentido de evitar ou reparar prejuízos dos 
quais tenha tomado conhecimento; 
II - opor obstáculos à ação da fiscalização, por qualquer meio; e 
III - a reincidência. 
§ 1º Caracteriza reincidência a prática de nova infração, por uma mesma pessoa física ou jurídica, após 
decisão administrativa condenatória definitiva. 
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§ 2º Ocorrendo a reincidência de qualquer pena, esta será agravada para a cominação imediatamente 
superior. 
§ 3º As infrações cometidas na vigência da Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977, não serão computadas 
para efeito de reincidência. 
§ 4º A aplicação da multa, no caso de circunstância agravante, não poderá resultar em valor superior ao 
máximo estabelecido na Lei Complementar nº 109, de 2001. 
 
CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
Art. 42. Até que seja publicada a lei de que trata o art. 5º da Lei Complementar nº 109, de 2001, compete: 
I - ao Ministro de Estado ao qual está vinculado o órgão regulador e fiscalizador: 
a) fixar as diretrizes do regime de previdência complementar a ser implementada pelos órgãos 
competentes; e 
b) decretar a liquidação ou a intervenção das entidades fechadas, bem como nomear o respectivo 
liquidante ou interventor; e 
c) decidir os recursos contra atos de interventor ou de liquidante, ouvido o órgão fiscalizador; 
II - ao órgão regulador: 
a) estabelecer as normas gerais complementares à legislação e regulamentação aplicável às entidades 
fechadas de previdência complementar para implementação da política determinada pelo Ministro de 
Estado ao qual está vinculado o órgão regulador e fiscalizador; 
b) determinar padrões para instituição e operação dos planos de benefícios, de modo a assegurar sua 
transparência, solvência, liquidez e equilíbrio financeiro; 
c) normatizar novas modalidades de planos de benefícios; 
d) estabelecer normas complementares para os institutos da portabilidade e do benefício proporcional 
diferido, garantidos aos participantes; 
e) estabelecer normas especiais para a organização de planos patrocinados por instituidores; 
f) determinar a metodologia a ser empregada nas avaliações atuariais; 
g) fixar limite para as despesas administrativas dos planos de benefícios e das entidades de previdência 
complementar; e 
h) estabelecer regras para o número mínimo de participantes ou associados de planos de benefícios; 
III - ao órgão fiscalizador: 
a) autorizar a instituição e operação de entidades fechadas e de planos de benefícios , bem como os 
convênios de adesão de patrocinadoras ou de instituidores; 
b) estabelecer parâmetros para classificação dos planos de benefícios, bem como os parâmetros e regras 
para cálculo de suas garantias mínimas; 
c) determinar requisitos de capitalização mínima para os planos de benefícios; 
d) estabelecer condições e cláusulas mínimas para os regulamentos dos planos de benefícios; 
e) rever o enquadramento dos planos de benefícios efetuado pelos atuários; 
f) determinar à entidade fechada a constituição de reservas, provisões e fundos necessários à garantia 
mínima dos planos de benefícios, bem como, em situações excepcionais, fixar diretrizes especiais para o 
nível de cobertura exigido; 
g) estabelecer regras para equacionamento de déficits; 
h) determinar auditoria atuarial de plano de benefício, inclusive externa; 
i) autorizar fusão, cisão, incorporação de entidade fechada de previdência complementar, transferência de 
patrocínio, de reservas, de grupos de participantes e de planos entre entidades fechadas; 
j) autorizar, em caráter excepcional, a transferência de assistidos para entidade aberta; 
l) autorizar a transferência de reservas em caso de reorganização societária do patrocinador; 
m) editar instruções sobre a contabilidade das entidades fechadas de previdência complementar; 
n) especificar os documentos que devem ser fornecidos aos participantes no momento da vinculação; 
o) estabelecer o prazo diferenciado e a forma para as entidades prestarem informações aos participantes; 
p) autorizar a extinção de plano e a transferência de participantes e assistidos; 
q) fiscalizar e controlar as entidades fechadas, a execução das normas gerais regulamentares de 
contabilidade, atuária e estatística e decidir sobre as defesas apresentadas em razão de autuações; 
r) determinar regime de administração especial e nomear o administrador especial; 
s) propor ao Ministro ao qual está vinculado, por intermédio de relatório fundamentado, a intervenção ou a 
liquidação extrajudicial de entidade fechada ou de plano de benefício; 
t) nomear comissão de inquérito nos casos previstos em lei ou regulamento e executar suas decisões; 
u) regulamentar e executar normas da Lei Complementar nº 109, de 2001, ou deste Decreto, que não 
forem de competência do Ministro ao qual está vinculado ou do órgão regulador; 
v) estabelecer orientações e procedimentos a serem adotados pelas entidades fechadas de previdência 
complementar, em decorrência da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; e 
x) editar instruções e expedir circulares contendo regras complementares para implementação das 
normas estabelecidas pelo órgão regulador. 
 
Art. 43. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 44. Revogam-se os Decretos nºs 81.240, de 20 de janeiro de 1978, 82.325, de 27 de setembro de 
1978, 86.492, de 22 de outubro de 1981, 2.111, de 26 de dezembro de 1996, 2.221, de 7 de maio de 
1997, 2.267, de 30 de junho de 1997, e 3.721, de 8 de janeiro de 2001. 
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Brasília, 23 de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, José Cechin 
 

PORTARIAS         

 
09. PORTARIA N° 06, DE 28 DE MARÇO DE 2002, DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO 

E DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO – 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (D.O.U. de 01.04.2002, Seção 1, pp. 95-98). Divulgar 
para consulta pública a proposta de texto para alteração da Norma Regulamentadora Nº 10 - 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 

 
A SECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO e o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA 
E SAÚDE NO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e considerando o estabelecido na Portaria 
MTb n.º 393/96, resolvem: 
 
Art. 1° - Divulgar para consulta pública o texto anexo de proposta de alteração da Norma 
Regulamentadora N.º 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 
 
Art. 2° - Fixar o prazo de 90 dias, após a publicação deste ato, para o recebimento de sugestões às 
propostas contidas no texto em anexo, que deverão ser encaminhadas para: 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho 
Esplanada dos Ministérios, Bloco F, Edifício Anexo, 
1º andar, Ala "B" 
CEP 70059-900 - Brasília / DF 
 
Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
VERA OLÍMPIA GONÇALVES 
Secretária de Inspeção do Trabalho 
 
JUAREZ CORREIA BARROS JÚNIOR 
Diretor do Departamento Segurança e Saúde no Trabalho 
 

ANEXO 
NORMA REGULAMENTADORA Nº 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM 
ELETRICIDADE 
 
10.1 OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO 
10.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece diretrizes básicas que objetivam a implementação 
de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança e saúde, de forma a garantir a segurança 
dos trabalhadores que direta ou indiretamente interagem em instalações elétricas e serviços com 
eletricidade. 
10.1.2 Esta NR se aplica a todas as fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as 
etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas, e quaisquer 
serviços realizados nas suas proximidades. 
10.2 MEDIDAS DE CONTROLE 
10.2.1 Em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de 
controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, de forma a garantir a segurança dos trabalhadores. 
10.2.2 As medidas de controle adotadas devem integrar-se às demais iniciativas da empresa, no âmbito 
da preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores. 
10.2.3 Todas as empresas estão obrigadas a manter diagramas unifilares das instalações elétricas com 
as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. 
10.2.4 Os estabelecimentos com potência instalada igual ou superior a 75 KVA devem constituir 
Prontuário de Instalações Elétricas, de forma a organizar o Memorial contendo, no mínimo: 
a) os diagramas unifilares, os sistemas de aterramento e as especificações dos equipamentos e dos 
dispositivos de proteção das instalações elétricas. 
b) elaborar relatório de auditoria de conformidade com esta NR com recomendações e cronogramas de 
adequação, visando o controle de riscos elétricos; 
c) descrever o conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde, 
implantadas e relacionadas a esta NR e descrição das medidas de controle existentes; 
d) manter documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas 
atmosféricas; 
e) especificar os equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental aplicáveis, conforme 
determina esta NR; 
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f) manter documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos 
profissionais e dos treinamentos realizados; 
g) manter certificações de materiais e equipamentos utilizados em áreas classificadas. 
10.2.5 As empresas que operam em instalações ou equipamentos integrantes do sistema elétrico de 
potência ou nas suas proximidades devem acrescentar ao prontuário os documentos relacionados no item 
10.2.4 e os a seguir listados: 
a) descrição dos procedimentos de ordem geral para contingências não previstas; 
b) certificados dos equipamentos de proteção coletiva e individual; 
10.2.6 O Prontuário de Instalações Elétricas deve ser organizado e mantido pelo empregador ou por 
pessoa formalmente designada pela empresa e deve permanecer à disposição dos trabalhadores 
envolvidos nas instalações e serviços em eletricidade. 
10.2.7 O Prontuário de Instalações Elétricas deve ser revisado e atualizado sempre que ocorrerem 
alterações nos sistemas elétricos. 
10.2.8 Os documentos previstos no Prontuário de Instalações Elétricas devem ser elaborados por 
profissional legalmente habilitado. 
10.2.9 Medidas de Proteção Coletiva 
10.2.9.1 Em todos os serviços executados em instalações elétricas, devem ser previstos e adotados 
sistemas de proteção coletiva aplicáveis, mediante procedimentos, às atividades que são desenvolvidas, 
de forma a assegurar a saúde e a integridade física dos trabalhadores. 
10.2.9.2 Os sistemas de proteção coletiva compreendem prioritariamente a desenergização elétrica, e na 
sua impossibilidade o emprego de tensão de segurança, a isolação das partes vivas, a utilização de 
obstáculos, barreiras, sinalização, seccionamento automático da alimentação, aterramento, ligações 
equipotenciais, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, dentre outros. 
10.2.9.3 O aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme regulamentação 
estabelecida pelos órgãos competentes e, na ausência dessas, deve atender às Normas Internacionais 
vigentes. 
10.2.9.4 Deve ser adotado aterramento temporário adequado sempre que houver a possibilidade de 
energização dos circuitos, ou se os serviços estiverem sendo executados próximo a instalações elétricas 
sob tensão. 
10.2.10 Medidas de Proteção Individual 
10.2.10.1 Quando, no desenvolvimento dos serviços em instalações elétricas, os sistemas de proteção 
coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados 
equipamentos de proteção individual específicos e adequados às atividades desenvolvidas, em 
atendimento ao disposto na NR 6. 
10.2.10.2 As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades considerando-se a 
condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. 
10.2.10.3 É vedado o uso de adornos pessoais nas atividades em circuitos energizados. 
10.3 SEGURANÇA EM PROJETOS 
10.3.1 Todo projeto elétrico deve prever a instalação de dispositivo de seccionamento de ação simultânea 
a montante dos pontos de intervenção, que permita a aplicação de seu travamento. 
10.3.2 O projeto em instalações elétricas deve considerar o distanciamento e o espaço seguros, quanto 
ao dimensionamento e de localização de seus componentes, e as influências ambientais quando da 
operação e da realização de serviços de manutenção. 
10.3.3 O projeto deve definir a configuração do esquema de aterramento, a obrigatoriedade ou não da 
interligação entre o condutor neutro e o de proteção e da conexão à terra de todas as partes condutoras 
não destinadas à condução da eletricidade. 
10.3.4 É obrigatório que os projetos de quadros, instalações e redes elétricas especifiquem dispositivos 
de desligamento de circuitos que possuam recursos para travamento na posição desligado, de forma a 
poderem ser travados e sinalizados. 
10.3.5 Sempre que tecnicamente viável devem ser projetados dispositivos de seccionamento com 
recursos de aterramento automático do circuito seccionado. 
10.3.6 Todo projeto deve conter recomendações para adoção de aterramento temporário, incluindo 
rotinas de sua instalação e sua supressão, quando da desenergização dos circuitos elétricos para 
intervenções. 
10.3.7 O projeto das instalações elétricas deve ficar à disposição dos profissionais habilitados e 
autorizados, das autoridades competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa, e deve ser 
mantido permanentemente atualizado. 
10.3.8 O projeto elétrico deve atender ao que dispõe os demais itens desta NR, em especial a proteção 
contra incêndio e sinalização de segurança. 
10.3.9 O memorial descritivo do projeto deve conter , no mínimo, os itens de segurança: 
a) especificação das características relativas à proteção contra choques elétricos, queimaduras e outros 
efeitos indesejáveis; 
b) exigência de indicação de posição dos dispositivos de manobra dos circuitos elétricos. (Verde - "D", 
desligado e Vermelho - "L", ligado); 
c) descrição do sistema de identificação de circuitos elétricos e equipamentos, incluindo dispositivos de 
manobra, controle, proteção, condutores e os próprios equipamentos e estruturas, esclarecendo como tais 
indicações deverão ser aplicadas fisicamente nos componentes das instalações; 
d) recomendações de restrições e advertências quanto ao acesso de pessoas aos componentes das 
instalações; 
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e) precauções aplicáveis face às influencias ambientais; 
f) o princípio funcional dos elementos de proteção constantes do projeto, destinados à segurança das 
pessoas; 
g) descrição da compatibilidade dos dispositivos de proteção. 
10.4 SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 
10.4.1 As instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, 
reparadas e inspecionadas de forma a garantir segurança dos trabalhadores, dos usuários e de terceiros 
e ser acompanhadas e supervisionadas por profissional autorizado conforme dispõe esta NR. 
10.4.2 Nos serviços e nas atividades referidos, devem ser adotadas medidas preventivas destinadas ao 
controle dos riscos adicionais, especialmente quanto à altura, confinamento, campos elétricos e 
magnéticos, explosividade, umidade, poeira , fauna e outros agravantes, adotando-se sempre a 
sinalização de segurança adequada. 
10.4.3 Nos locais de trabalho só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas 
compatíveis com a instalação existente, preservando-se as características de proteção, respeitadas as 
recomendações do fabricante e as influências ambientais. 
10.4.3.1 Os equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas devem possuir isolamento adequado às 
tensões envolvidas e ser regularmente inspecionados e ensaiados. 
10.4.4 As instalações e equipamentos elétricos devem ser mantidos em condições seguras de 
funcionamento e seus sistemas de proteção devem ser inspecionados e controlados periodicamente, de 
acordo com as regulamentações existentes e recomendações dos fabricantes. 
10.4.5 Para atividades em instalações elétricas deve ser garantida ao trabalhador iluminação adequada e 
uma posição de trabalho segura, de acordo com a Norma Regulamentadora 17 - Ergonomia, de forma a 
permitir que ele disponha dos membros superiores livres para a realização das tarefas. 
10.4.6 Os ensaios e testes elétricos laboratoriais e de campo ou comissionamento de instalações elétricas 
devem atender à regulamentação estabelecida no item 10.7, e somente podem ser realizados por 
profissionais que atendam às condições de qualificação, autorização e treinamento estabelecidos nesta 
NR. 
10.5 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESENERGIZADAS 
10.5.1 Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para serviço 
mediante os procedimentos apropriados obedecida a seqüência abaixo: 
a) seccionamento; 
b) impedimento de reenergização; 
c) constatação da ausência de tensão; 
d) instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos; 
e) proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada (Anexo I); 
f) instalação da sinalização de impedimento de energização. 
10.5.2 O estado de instalação desenergizado deve ser mantido até a autorização para reenergização, 
devendo ser reenergizada respeitando a seqüência dos procedimentos abaixo: 
a) retirada de todas as ferramentas, equipamentos e utensílios; 
b) retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de energização; 
c) remoção da sinalização de impedimento de energização; 
d) remoção do aterramento temporário da equipotencialização e das proteções adicionais; 
e) destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento. 
10.5.3 As medidas constantes das alíneas apresentadas nos itens 10.5.1 e 10.5.2 podem ser alteradas, 
substituídas, ampliadas ou eliminadas, em função das peculiaridades de cada situação, por profissional 
legalmente habilitado, mediante justificativa técnica formalizada, desde que seja mantido o mesmo nível 
de segurança originalmente preconizado. 
10.5.4 Os serviços a serem executados em instalações elétricas desenergizadas, mas com possibilidade 
de energização, por qualquer meio ou razão, devem atender ao que estabelece o disposto no item 10.6. 
10.6 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ENERGIZADAS 
10.6.1 As intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 volts em corrente 
alternada ou superior a 120 volts em corrente contínua somente podem ser realizadas por profissional que 
atenda ao que estabelece o item 10.8 desta norma. 
10.6.1.1 Os profissionais mencionados devem receber treinamento de segurança para trabalhos com 
instalações elétricas energizadas, com currículo mínimo, carga horária e demais determinações 
estabelecidas no Anexo II desta NR. 
10.6.1.2 Nas operações elementares, tais como conexão e desconexão, realizadas em baixa tensão com 
materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para operação por 
pessoas não advertidas, podem ser realizados por qualquer pessoa mediante procedimentos previstos. 
10.6.2 Os trabalhos que exijam o ingresso na zona controlada, Anexo I, devem ser realizados mediante 
procedimentos específicos, mantendo-se o profissional tão distante quanto possível da zona de risco. 
10.6.3 Os serviços programados em instalações energizadas, realizados em áreas sujeitas às 
intempéries, somente podem ser realizados sob boas condições de tempo, devendo ser suspensos de 
imediato na iminência de ocorrência que possam colocar em perigo os trabalhadores. 
10.6.3.1 Na iminência de tempestade devem ser suspensos os trabalhos em instalações energizadas 
abrigadas, conectadas diretamente a rede aérea. 
10.6.4 Devem ser previamente elaborados procedimentos seguros, desenvolvidos com circuitos 
desenergizados, sempre que inovações tecnológicas forem implantadas ou quando a complexidade do 
serviço requerer. 
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10.6.5 O responsável pela execução do serviço deve suspender as atividades quando verificarem 
situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. 
10.7 TRABALHOS ENVOLVENDO ALTA TENSÃO (AT) 
10.7.1 Todos os profissionais que intervenham em instalações elétricas energizadas em alta tensão e 
outros trabalhadores que exerçam suas atividades dentro dos limites estabelecidos como zonas 
controladas e de risco, conforme Anexo I devem atender ao disposto no item 10.8 desta NR. 
10.7.2 Os profissionais mencionados no item 10.7.1 devem receber treinamento de segurança, específico 
para trabalhos com instalações elétricas em alta tensão, com currículo mínimo, carga horária e demais 
determinações estabelecidas no Anexo II desta NR. 
10.7.3 Todo profissional autorizado deve portar identificação, conforme determina o item 10.8 desta NR, 
com indicação diferenciada para o exercício de atividades em circuitos energizados com AT. 
10.7.4 Os serviços em instalações elétricas energizadas em AT, bem como aqueles que interajam com o 
Sistema Elétrico de Potência - SEP, não podem ser realizados individualmente. 
10.7.5 Toda intervenção em instalações elétricas energizadas em AT, bem como aquelas que interajam 
com o SEP, somente podem ser realizadas mediante ordem de serviço específica para data e local, 
assinada por superior responsável pela área. 
10.7.6 Antes de iniciar trabalhos em circuitos energizados em AT, o superior imediato e a equipe, 
responsáveis pela execução do serviço, devem realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar as 
atividades e ações a serem desenvolvidas de forma a atender os princípios técnicos básicos e as 
melhores técnicas de segurança em eletricidade aplicáveis ao serviço. 
10.7.7 Os serviços em instalações elétricas energizadas em AT somente podem ser realizados quando 
houver procedimentos específicos, detalhados e assinados por profissional autorizado. 
10.7.8 A intervenção em instalações elétricas AT dentro de limites estabelecidos como zonas de risco, 
conforme Anexo I desta NR.,somente pode ser realizada mediante a desativação, também conhecido 
como bloqueio, dos conjuntos e dispositivos de religamento automático do circuito, sistema ou 
equipamento. 
10.7.9 Os equipamentos e dispositivos desativados devem ser sinalizados com cartão ou etiqueta de 
identificação da condição de desativação, conforme procedimento operacional adequado. 
10.7.10 Os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipados com materiais isolantes, 
destinados ao uso em alta tensão, devem ser submetidos a testes elétricos ou ensaios de laboratório, 
periódicos, obedecendo-se as especificações do fabricante ou na ausência daquelas, anualmente. 
10.7.11 Todo trabalhador em instalações elétricas energizadas em AT, bem como aqueles envolvidos em 
atividades no SEP devem dispor de equipamento que permita a comunicação permanente com os demais 
membros da equipe. 
10.8 HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
10.8.1 É considerado profissional qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico na 
área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. 
10.8.2 É considerado profissional legalmente habilitado aquele previamente qualificado e com registro no 
competente conselho de classe. 
10.8.3 É considerado trabalhador capacitado aquele que atenda às seguintes condições 
simultaneamente: 
a) seja treinado por profissional habilitado e autorizado; 
b) trabalhe sob a responsabilidade de um profissional habilitado e autorizado. 
10.8.4 São considerados autorizados os trabalhadores habilitados ou capacitados com anuência formal 
da empresa. 
10.8.5 Todo profissional autorizado deve portar identificação visível e permanente contendo as limitações 
e a abrangência de sua autorização. 
10.8.6 Os profissionais autorizados a trabalhar em instalações elétricas devem ter essa condição 
consignada no sistema de registro de empregado da empresa. 
10.8.7 Os profissionais e pessoas autorizados a trabalhar em instalações elétricas devem apresentar 
estado de saúde compatível com as atividades a serem desenvolvidas. 
10.8.8 Os profissionais e pessoas autorizados a trabalhar em instalações elétricas devem possuir 
treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais 
medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas, de acordo com o estabelecido no Anexo II 
desta NR. 
10.8.8.1 Deve ser realizado um treinamento de reciclagem bienal e sempre que ocorrer alguma das 
situações a seguir: 
a) troca de função ou mudança de empresa; 
b) retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade, por período superior a 3 meses; 
c) modificações significativas nas instalações elétricas ou troca de métodos e/ou processos de trabalho. 
10.8.8.2 O trabalho em áreas classificadas deve ser precedido de treinamento específico de acordo com o 
risco envolvido. 
10.8.9 Os trabalhadores com atividades em proximidades de instalações elétricas devem ser informados e 
possuir conhecimentos que permitam identificá-las, avaliar seus possíveis riscos e adotar as precauções 
cabíveis. 
10.9 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E EXPLOSÃO 
10.9.1 As áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos devem ser dotadas de proteção 
adequada contra incêndio e explosão, conforme dispõe a Norma Regulamentadora nº 23 - Proteção 
Contra Incêndios. 
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10.9.2 Os materiais, peças, dispositivos, equipamentos e sistemas destinados à aplicação em instalações 
elétricas de ambientes com atmosferas potencialmente explosivas devem ser avaliados quanto à sua 
conformidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação. 
10.9.3 Os processos ou equipamentos susceptíveis de gerar ou acumular eletricidade estática devem 
dispor de proteção específica e dispositivos de descarga elétrica. 
10.9.4 Nas instalações elétricas das áreas classificadas ou sujeitas a risco acentuado de incêndio ou 
explosões devem ser adotados dispositivos de proteção complementar, tais como alarme e 
seccionamento automático para prevenir sobretensões, sobrecorrentes, fugas, aquecimentos ou outras 
condições anormais de operação. 
10.9.5 Os serviços em instalações elétricas nas áreas classificadas somente podem ser realizados 
mediante a liberação, conforme estabelece o item 10.5 ou supressão do agente de risco que determina a 
classificação da área. 
10.10 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 
10.10.1 Nas instalações e serviços em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, 
destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26 - Sinalização de Segurança, 
de forma a atender, dentre outras, as situações a seguir: 
a) identificação de circuitos elétricos; 
b) travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos; 
c) restrições e impedimentos de acesso; 
d) delimitações de áreas; 
e) sinalização de áreas de circulação , de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas; 
f) sinalização de impedimento de energização. 
10.11 PROCEDIMENTOS DE TRABALHO 
10.11.1 Todos os serviços em instalações elétricas devem ser planejados, programados e realizados em 
conformidade com procedimentos de trabalho específicos e adequados. 
10.11.2 Os trabalhos em instalações elétricas devem ser precedidos de ordens de serviço com 
especificação mínima do tipo de serviço, do local e dos procedimentos a serem adotados. 
10.11.3 Os procedimentos de trabalho devem conter instruções de segurança do trabalho , de forma a 
atender esta NR. 
10.11.3.1 As instruções de segurança do trabalho necessárias à realização dos serviços em eletricidade 
devem conter, no mínimo, objetivo, campo de aplicação, base técnica, competências e responsabilidades, 
disposições gerais, medidas de controle e orientações finais. 
10.11.4 A autorização para serviços em instalações elétricas deve ser emitida por profissional habilitado, 
com anuência formal da administração, devendo ser coordenada pela área de segurança do trabalho, 
quando houver, de acordo com a Norma Regulamentadora nº 4 - Serviços Especializados em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho. 
10.11.5 A autorização referida no item 10.11.4 deve estar coerente com o treinamento ministrado, 
conforme está previsto no Anexo II desta NR. 
10.12 RESPONSABILIDADES 
10.12.1 As responsabilidades quanto ao cumprimento desta NR são solidárias a todos os empregadores e 
contratantes envolvidos. 
10.12.2 É de responsabilidade do empregador e contratante informar permanentemente aos 
trabalhadores sobre os riscos a que estão expostos, instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas 
de controle dos riscos elétricos a serem adotados. 
10.12.3 Cabe à empresa, na ocorrência de acidentes de trabalho envolvendo instalações e serviços em 
eletricidade, propor e adotar medidas preventivas e corretivas. 
10.12.4 Cumpre aos trabalhadores: 
a) zelar pela sua segurança e saúde ou de terceiros que possam ser afetados por suas ações ou 
omissões no trabalho, colaborando com a empresa para o cumprimento das disposições legais e 
regulamentares, inclusive das normas internas de segurança e saúde; eb) comunicar, imediatamente, ao 
responsável pela execução do serviço as situações que considerar risco para sua segurança e saúde ou 
de terceiros. 
10.13 DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.13.1 Os trabalhadores podem interromper suas tarefas sempre que comprovar condições de trabalho 
que não atendam as disposições contidas nesta NR, comunicando o fato ao responsável pela execução 
do serviço. 
10.13.2 Toda documentação prevista nesta NR deve estar permanentemente à disposição dos 
profissionais que atuam em serviços e instalações elétricas e das autoridades competentes. 
10.13.3 Esta Norma Regulamentadora não é aplicável a instalações elétricas alimentadas por extra-baixa 
tensão. 
10.13.4 A observação desta NR não exclui a obrigatoriedade dos empregadores ou contratantes de 
observar disposições pertinentes estabelecidas em legislações ou regulamentos nacionais ou 
internacionais cabíveis. 
 
GLOSSÁRIO 
Alta Tensão (AT) - Tensão superior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente 
contínua, entre fases ou entre fase e terra. 
Área Classificada - Local com potencialidade de ocorrência de atmosfera explosiva. 
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Aterramento Elétrico Temporário - É uma ligação elétrica efetiva confiável e adequada intencional a terra , 
destinada a garantir a equipotencialidade e mantida continuamente durante a intervenção na instalação 
elétrica. 
Atmosfera Explosiva - Mistura com o ar, sob condições atmosféricas, de substâncias inflamáveis na forma 
de gás, vapor, névoa , poeira ou fibras, na qual, após a ignição a combustão se propaga. 
Baixa Tensão (BT) - Tensão superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua 
e igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua, entre fases ou 
entre fase e terra. 
Barreira - Dispositivo que impede todo e qualquer contato com partes energizadas das instalações 
elétricas. 
Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) - É todo dispositivo, sistema, ou meio, fixo ou móvel de 
abrangência coletiva, destinado a preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores, usuários e 
terceiros. 
Equipamento Segregado - Equipamento tornado inacessível por meio de invólucro ou barreira. 
Extra-Baixa Tensão (EBT) - Tensão não superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em 
corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. 
Instalação Elétrica - Conjunto das partes elétricas e não elétricas associadas e com características 
coordenadas entre si, que são necessárias ao funcionamento de uma parte determinada de um sistema 
elétrico. 
Instalação Liberada para Serviços (BT/AT) - É aquela que garanta as condições de segurança ao 
trabalhador por meio de procedimentos e equipamentos adequados desde o início até o final dos 
trabalhos e liberação para uso. 
Invólucro - Envoltório de partes energizadas destinado a impedir todo e qualquer contato com partes 
internas. 
Isolamento Elétrico - Processo destinado a impedir a passagem de corrente elétrica, por interposição de 
materiais isolantes. 
Obstáculo - Elemento que impede o contato acidental, mas não impede o contato direto por ação 
deliberada. 
Perigo - Situação ou condição de risco acentuado com possibilidade de causar lesão física ou dano à 
saúde das pessoas por ausência de medidas de controle. 
Pessoa advertida - É aquela pessoa suficientemente informada ou com conhecimento suficiente para 
evitar os perigos da eletricidade. 
Risco - Capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde das pessoas. 
Sistema Elétrico - É o circuito ou circuitos elétricos inter-relacionados destinados a atingir um determinado 
objetivo. 
Sistema Elétrico de Potência (SEP) - É o conjunto de todas a instalações e equipamentos destinados à 
operação, transmissão e distribuição de energia elétrica até a medição inclusive. 
Sinalização - Procedimento padronizado, destinado a orientar, alertar, avisar e advertir. 
Travamento - É uma ação destinada a manter, por meios mecânicos um dispositivo de manobra fixo numa 
determinada posição, de forma a impedir uma operação não autorizada. 
Zona de Risco - Entorno de parte condutora energizada, não segregada, acessível inclusive 
acidentalmente, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é 
permitida a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho. 
Zona Controlada - Entorno de parte condutora energizada, não segregada, acessível, de dimensões 
estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais 
autorizados. 
Procedimento - Seqüência de operações a serem desenvolvidas para realização de um determinado 
trabalho, com a inclusão dos meios materiais e humanos, medidas de segurança e circunstâncias que 
impossibilitem sua realização. 
Trabalho em proximidade - Trabalho durante o qual o trabalhador pode entrar na zona controlada, ainda 
que seja com uma parte do seu corpo ou com extensões condutoras, representadas por materiais, 
ferramentas ou equipamentos que manipule. 
 

        ANEXO I 
DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA 

                                       ZONA DE RISCO E ZONA CONTROLADA 
Tabela de raios de delimitação de zonas de risco, controlada e livre 
 

 
Faixa de tensão 
Nominal da instalação 
elétrica em kV  

Rr - Raio de delimitação entre zona 
de risco e controlada em metros  

Rc - Raio de delimitação entre 
zona controlada e livre em 
metros  

 1  0,20  0,70  
 1 e 3  0,22  1,22  
 3 e 6  0,25  1,25  
 6 e 10  0,35  1,35  
 10 e 15  0,38  1,38  
 15 e 20  0,40  1,40  
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 20 e 30  0,56  1,56  
 30 e 36  0,58  1,58  
 36 e 45  0,63  1,63  
 45 e 60  0,83  1,83  
 60 e 70  0,90  1,90  
 70 e 110  1,00  2,00  
 110 e 132  1,10  3,10  
 132 e 150  1,20  3,20  
 150 e 220  1,60  3,60  
 220 e 275  1,80  3,80  
 275 e 380  2,50  4,50  
 380 e 480  3,20  5,20  
 480 e 700  5,20  7,20  
Figura 1 - Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre. 
Figura 2 - Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco (controlada e livre), com 
interposição de superfície de separação física adequada. 
Rr > Raio circunscrito radialmente de delimitação da zona de risco. 
Rc > Raio circunscrito radialmente de delimitação da zona controlada 
ZL > Zona livre 
ZR > Zona de risco, restrita a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas e instrumentos 
apropriados de trabalho. 
ZC > Zona controlada, restrita a profissionais autorizados. 
PE > Ponto da instalação energizado. 
SI > Superfície construída com material resistente e dotada de dispositivos e requisitos de segurança. 

 
ANEXO II 

                        TREINAMENTO 
 

A empresa concederá autorização na forma desta NR, aos trabalhadores capacitados e profissionais 
habilitados que tenham participado com aproveitamento, dos cursos constantes deste ANEXO. 
 
1. CURSO BÁSICO - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE 
Carga horária mínima - 40 horas 
Programação Mínima: 
1. Introdução à segurança com eletricidade. 
2. Riscos em instalações e serviços com eletricidade. 
a. O choque elétrico, mecanismos e efeitos; 
b. Arcos elétricos; queimaduras e quedas; 
c. Campos eletromagnéticos. 
3. Medidas de Controle do Risco Elétrico. 
a. Desenergização. 
b. Aterramento funcional (TN / TT / IT); de proteção; temporário; 
c. Equipotencialização. 
d. Seccionamento automático da alimentação; 
e. Dispositivos a corrente de fuga; 
f. Extra baixa tensão; 
g. Barreiras e invólucros; 
h. Bloqueios e impedimentos; 
i. Obstáculos e anteparos; 
j. Isolamento das partes vivas; 
k. Isolação dupla ou reforçada; 
l. Colocação fora de alcance; 
m. Separação elétrica. 
4. Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. 
a. NBR-5410; 
5. Normas Regulamentadoras do MTE. 
a. Norma Reguamentadora NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade); 
b. Qualificação; habilitação; capacitação e autorização. 
6. Equipamentos de proteção coletiva. 
7. Equipamentos de proteção individual. 
8. Rotinas de trabalho - Procedimentos. 
a. Instalações desenergizadas; 
b. Liberação para serviços; 
c. Sinalização; 
d. Inspeções de áreas, serviços, ferramental e equipamento; 
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9. Documentação de instalações elétricas. 
10. Riscos adicionais. 
a. Altura; 
b. Ambientes confinados; 
c. Áreas classificadas; 
d. Umidade; 
e. Condições atmosféricas; 
11. Proteção e combate a incêndios. 
a. Noções básicas; 
b. Medidas preventivas; 
c. Métodos de extinção; 
d. Prática; 
12. Acidentes de origem elétrica. 
a. causas diretas e indiretas; 
b. discussão de casos; 
13. Primeiros socorros. 
a. Noções sobre as lesões; 
b. Priorização do atendimento; 
c. Aplicação de respiração artificial; 
d. Massagem cardíaca; 
e. Técnicas para remoção e transporte de acidentados; 
f. Práticas; 
14. Responsabilidades. 
 
2. CURSO COMPLEMENTAR - SEGURANÇA NO SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA (SEP) 
É pré-requisito para freqüentar este curso complementar, ter participado com aproveitamento, do curso 
básico definido anteriormente. 
Carga horária mínima - 40 horas 
(*) Estes tópicos deverão ser desenvolvidos e dirigidos especificamente para as condições: padrão; de 
operação; de nível de tensão; e de outras peculiaridades de cada tipo ou condição especial de trabalho, 
sendo obedecida a hierarquia no aperfeiçoamento técnico do trabalhador. 
Programação Mínima: 
1. Introdução à segurança com eletricidade em alta tensão. 
2. Normas técnicas aspectos de segurança (conhecimento e familiarização). 
3. Aspectos organizacionais (programação e planejamento dos serviços; prontuário e cadastro das 
instalações; métodos de trabalho, trabalho em equipe, comunicação). 
4. Aspectos comportamentais. 
5. Condições impeditivas para serviços. 
6. Riscos típicos no SEP e sua prevenção. 
a. Proximidade e contatos com partes energizadas; 
b. Indução; 
c. Descargas atmosféricas; 
d. Estática; 
e. Campos elétricos e magnéticos; 
f. Comunicação e identificação; 
g. Trabalhos em altura, máquinas e equipamentos especiais; 
7. Procedimentos de trabalho - análise e 
discussão. (*) 
8. Técnicas de trabalho sob tensão. (*) 
a. Em linha viva; 
b. Ao potencial; 
c. Em áreas internas; 
d. Trabalho a distância; 
e. Trabalhos noturnos; 
9. Equipamentos e ferramentas de trabalho (escolha, uso, conservação, verificação, ensaios). (*) 
10. Sistemas de proteção coletiva (bloqueios de religação automática; isolamento elétrico de proteção; 
aterramento temporário, verificação de tensão; e outros). (*) 
11. Equipamentos de proteção individual. (*) 
12. Posturas e vestuários de trabalho. (*) 
13. Segurança com veículos e transporte de pessoas, materiais e equipamentos. 
14. Sinalização e isolamento de áreas de trabalho. 
15. Liberação de instalação para serviço e para operação e uso. 
16. Liberação de instalação para operação e uso. 
17. Treinamento em técnicas de remoção, atendimento, transporte de acidentados. (*) 
18. Acidentes típicos em usinas, estações, redes aéreas e subterrâneas - Análise, discussão, medidas de 
proteção. (*) 
19. Responsabilidades. (*) 
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10. PORTARIA Nº 06*, DE 28 DE MARÇO DE 2002, DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO 
TRABALHO – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (D.O.U. de 08.04.2002, Seção 1, p. 
263). (Publicada no D.O.U. de 1º-4-2002, republicada no D.O.U. de 05-4-2002). 

 
ANEXO I (*) 

DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA 
                         ZONA DE RISCO E ZONA CONTROLADA 
 
Tabela de raios de delimitação de zonas de risco, controlada e livre 
 

 Faixa de tensão Nominal da 
instalação elétrica em kV  

Rr - Raio de delimitação entre 
zona de risco e controlada em 
metros  

Rc - Raio de delimitação entre zona 
controlada e livre em metros  

 1  0,20  0,70  
 1 e 3  0,22  1,22  
 3 e 6  0,25  1,25  
 6 e 10  0,35  1,35  
 10 e 15  0,38  1,38  
 15 e 20  0,40  1,40  
 20 e 30  0,56  1,56  
 30 e 36  0,58  1,58  
 36 e 45  0,63  1,63  
 45 e 60  0,83  1,83  
 60 e 70  0,90  1,90  
 70 e 110  1,00  2,00  
 110 e 132  1,10  3,10  
 132 e 150  1,20  3,20  
 150 e 220  1,60  3,60  
 220 e 275  1,80  3,80  
 275 e 380  2,50  4,50  
 380 e 480  3,20  5,20  
 480 e 700  5,20  7,20  
 
Figura 1 - Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre. 
Figura 2 - Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco (controlada e livre), com 
interposição de superfície de separação física adequada.  
 
Obs.: Figura não publicada nesta Atualização Legislativa por impossibilidade técnica. 
 
Rr > Raio circunscrito radialmente de delimitação da zona de risco. 
Rc > Raio circunscrito radialmente de delimitação da zona controlada 
ZL > Zona livre 
ZR > Zona de risco, restrita a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas e instrumentos 
apropriados de trabalho. 
ZC > Zona controlada, restrita a profissionais autorizados. 
PE > Ponto da instalação energizado. 
SI > Superfície construída com material resistente e dotada de dispositivos e requisitos de segurança. 
 
------------------------------------------------------------ 
Republicado por ter saído com incorreção, do original, no D.O.U. de 1º de abril de 2002, Seção 1, pág. 97.  
(*) N. da COJOF: Republicado, em parte, por ter saído com erro de montagem no D.O.U. de 5/4/2002, 
Seção 1, págs. 102 e 103. 
 
11. PORTARIA N° 09, DE 17 DE ABRIL DE 2002, DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO 

E DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO – 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (D.O.U. de 18.04.2002, Seção 1, p. 129). 

 
A SECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO e o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA 
E SAÚDE NO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais, resolvem: 
 
Art. 1º - Prorrogar por 180 (cento e oitenta) dias, o prazo a que se refere o art. 2º da Portaria SIT N.º 25 de 
15 de outubro de 2001, publicada no D.O.U. de 17 de outubro de 2001, Seção 1, página 50, para o 
cumprimento do disposto no subitem 6.9.3 da NR 6 - Equipamento de Proteção Individual, no que tange à 
apresentação, em todo EPI, do lote de fabricação em caracteres indeléveis e bem visíveis. 
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Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
 
VERA OLÍMPIA GONÇALVES 
Secretária de Inspeção do Trabalho 
 
JUAREZ CORREIA BARROS JÚNIOR 
Diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho 
 
12. PORTARIA Nº 10, DE 23 DE MARÇO DE 2002, DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO 

– MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (D.O.U. de 24.04.2002, Seção 1, p. 100). Cria 
Grupos Especiais de Fiscalização em Feiras, Eventos e Congressos - GEFEC, define sua 
subordinação, finalidade, composição, atribuições e dá outras providências. 

 
A SECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO, considerando o disposto nos incisos I e XIII, do art. 14, 
do Decreto nº 3.129, de 9 de agosto de 1999, que aprovou a Estrutura Regimental do Ministério do 
Trabalho e Emprego, resolve: 
 
Art. 1º Ficam instituídos no âmbito das Delegacias Regionais do Trabalho, os Grupos Especiais de 
Fiscalização em Feiras, Eventos e Congressos - GEFEC vinculados às Chefias de Inspeção do Trabalho. 
 
Art.2º Os GEFEC têm por finalidade uniformizar a atuação da fiscalização nos setores de Feiras, Eventos 
e Congressos, visando garantir os direitos dos trabalhadores que estiverem exercendo suas atividades 
nesses locais de trabalho. 
 
Art.3º O GEFEC será composto por um supervisor, um coordenador nacional e um representante 
estadual, sem prejuízo das suas atribuições de rotina. 
§ 1º Compete ao supervisor nacional promover articulações; estabelecer parcerias; representar o 
Ministério do Trabalho e Emprego junto às organizações ligadas ao setor; acompanhar, avaliar e 
supervisionar o planejamento das ações fiscais. 
§ 2º Compete ao coordenador nacional formular as normas e diretrizes a serem observadas pela 
fiscalização; participar, em conjunto com os coordenadores estaduais, de estudos direcionados ao 
aperfeiçoamento e integração dos GEFEC; acompanhar, nos Estados participantes, o desenvolvimento 
das ações fiscais realizadas coletando para fins estatísticos, os resultados auferidos. 
§ 3º Compete aos representantes estaduais organizar, acompanhar e viabilizar, junto às Chefias de 
Fiscalização do Trabalho, a participação dos Auditores - Fiscais do Trabalho necessários à execução das 
ações a serem realizadas; apurar, para fins estatísticos, os resultados obtidos nas ações efetuadas e, 
participar, em conjunto com o coordenador nacional, de estudos direcionados ao aperfeiçoamento e 
integração dos GEFEC. 
 
Art. 4º O supervisor e o coordenador nacional serão designados pelo Secretário de Inspeção do Trabalho. 
 
Art. 5º Cabe às Chefias da Inspeção do Trabalho submeter à apreciação dos Delegados Regionais do 
Trabalho, a indicação dos representantes estaduais dos GEFEC, cujos nomes serão encaminhados à 
aprovação do Titular da Secretaria de Inspeção do Trabalho. 
 
Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
VERA OLÍMPIA GONÇALVES 
 
13. PORTARIA Nº 13, DE 02 DE ABRIL DE 2002, DA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NO 

RIO GRANDE DO SUL – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (D.O.U. de 04.04.2002, 
Seção 1, p. 64). 

 
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 46218.005009/2002-32 resolve: 
 
Artigo 1º Conceder autorização à empresa., Caxias Niquel Cromo Ltda situado a rua Frei Pacífico, 196 em 
Caxias do Sul, para reduzir o intervalo para repouso e alimentação para repouso e alimentação para 15 
minutos para o (s) empregado (s), dos setores/estabelecimentos de Polimento, Banhos e Decapagem, 
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 



ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.168/abril-2002                               39 

14. PORTARIA Nº 1.227,  DE 26 DE MARÇO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 02.04.2002, 1º Caderno, p. 12). 

 
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 26.3.2002, o Dr. CARLOS HENRIQUE SELBACH, 
Juiz Titular da Vara do Trabalho de URUGUAIANA,  para a Vara do Trabalho de SANTA ROSA, que se 
encontra vaga em virtude da remoção, a pedido, da  Dra. ANITA JOB LÜBBE, conforme Portaria nº 
799/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
15. PORTARIA Nº 1.345,  DE 04 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL 

DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.04.2002, 1º Caderno, p. 157). 
 
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 04.4.2002, o Dr. ROSIUL DE FREITAS AZAMBUJA, 
Juiz Titular da Vara do Trabalho de VACARIA,  para a 3ª Vara do Trabalho de SÃO LEOPOLDO, que se 
encontra vaga em virtude da remoção, a pedido, da  Dra. MARY HIWATASHI, conforme Portaria nº 
1000/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
16. PORTARIA Nº 1.346,  DE 04 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL 

DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.04.2002, 1º Caderno, p. 157). 
 
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 04.4.2002, a Dra. ROSEMARIE TEIXEIRA 
SIEGMANN, Juíza Titular da 1ª Vara do Trabalho de BENTO GONÇALVES,  para a Vara do Trabalho de 
GUAÍBA, que se encontra vaga em virtude da remoção, a pedido, do  Dr. ROBERTO ANTONIO 
CARVALHO ZONTA, conforme Portaria nº 1001/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA 
ROSA, Juíza-Presidente. 
 
17. PORTARIA Nº 1.347, DE 04 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL 

DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.04.2002, 1º Caderno, p. 157). 
 
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 04.4.2002, a Dra. SONIA MARIA FRAGA DA SILVA, 
Juíza Titular da 1ª Vara do Trabalho de CAXIAS DO SUL,  para a 2ª Vara do Trabalho de TAQUARA, que 
se encontra vaga em virtude da remoção, a pedido, do  Dr. CARLOS ALBERTO MAY, conforme Portaria 
nº 977/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
18. PORTARIA Nº 1.600, DE 18 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL 

DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 23.04.2002, Seção 1, p. 72). 
 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais e, de acordo com o artigo 96, inciso I, alínea “c” da Constituição Federal, combinado 
com o artigo 654, parágrafo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, com o artigo 40 do Regimento 
Interno deste Tribunal e, à vista do contido no Expediente TRT 4ª MA nº 48.784/2001, resolve NOMEAR, 
em virtude de aprovação em concurso público, homologado pelo Órgão Especial na sessão do dia 24 de 
agosto de 2001, obedecida a ordem de classificação, para exercer o cargo de JUIZ DO TRABALHO 
SUBSTITUTO, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, as candidatas a seguir relacionadas: 
ODETE CARLIN, em vaga decorrente da promoção do Dr. Cláudio Roberto Ost; CINTIA EDLER 
BITENCOURT, em vaga decorrente da promoção do Dr. José Luiz Dibe Vescovi e CRISTIANE BUENO 
MARINHO, em vaga decorrente da promoção do Dr. Carlos Henrique Selbach. 
 
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA 
Presidente 
 
19. PORTARIA Nº 1.633, DE 23 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL 

DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 24.04.2002, 1º Caderno, p. 84). 
 
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 23.4.2002, a Dra. SONIA MARIA FRAGA DA SILVA, 
Juíza Titular da 2ª Vara do Trabalho de TAQUARA,  para a 1ª Vara do Trabalho de TAQUARA, que se 
encontra vaga em virtude da aposentadoria da Juíza Titular,  Dra. VERA LÚCIA KOLLING, conforme 
Portaria nº 974/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
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20. PORTARIA Nº 1.634, DE 23 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 24.04.2002, 1º Caderno, p. 84). 

 
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 23.4.2002, a Dra. ANITA JOB LÜBBE, Juíza Titular 
da Vara do Trabalho de CRUZ ALTA, para a Vara do Trabalho de CACHOEIRA DO SUL, que se encontra 
vaga em virtude da remoção, a pedido, do  Dr. RODOLFO DO NASCIMENTO KRIEGER, conforme 
Portaria nº 1154/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 

RESOLUÇÕES  

 
21. RESOLUÇÃO Nº 110, DE 04 DE ABRIL DE 2002, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

(D.J.U. de 15.04.2002, Seção 1, p. 368). 
 
CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em Sessão Ordinária hoje 
realizada, sob a Presidência do Exmo. Ministro Francisco Fausto, Vice-Presidente no exercício 
Regimental da Presidência do Tribunal, presentes os Exmos. Ministros Wagner Pimenta, Ronaldo Lopes 
Leal, Rider Nogueira de Brito, José Luciano de Castilho Pereira, Milton de Moura França, João Oreste 
Dalazen, Gelson de Azevedo, Antônio José de Barros Levenhagen, Ives Gandra da Silva Martins Filho, 
João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi e José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes 
e a Exma. Subprocuradora-Geral do Trabalho, Dra. Maria de Fátima Rosa Lourenço, ao apreciar o 
Incidente de Uniformização de Jurisprudência suscitado no Processo nº TST-IUJ-ROAR-471.683/1998-1, 
DECIDIU alterar a redação do Enunciado nº 99 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal, que passará  
a vigorar nos termos a seguir transcritos: 
 
“ENUNCIADO Nº 99. AÇÃO RESCISÓRIA. DESERÇÃO. PRAZO. 
Ao recorrer de decisão condenatória em ação rescisória, deve o empregador vencido efetuar, no prazo, 
no limite e nos termos da legislação vigente, sob pena de deserção, o depósito recursal.” 
 
Sala de Sessões, 4 de abril de 2002 
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
 
22. RESOLUÇÃO Nº 111, DE 04 DE ABRIL DE 2002, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

(D.J.U. de 15.04.2002, Seção 1, p. 368). 
 
CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em Sessão Ordinária hoje 
realizada, sob a Presidência do Exmo. Ministro Francisco Fausto, Vice-Presidente no exercício 
Regimental da Presidência do Tribunal, presentes os Exmos. Ministros Wagner Pimenta, Ronaldo Lopes 
Leal, Rider Nogueira de Brito, José Luciano de Castilho Pereira, Milton de Moura França, João Oreste 
Dalazen, Gelson de Azevedo, Antônio José de Barros Levenhagen, Ives Gandra da Silva Martins Filho, 
João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi e José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes 
e a Exma. Subprocuradora-Geral do Trabalho, Dra. Maria de Fátima Rosa Lourenço, ao apreciar a 
proposta formulada nos termos do artigo 197 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, 
autuada sob o nº TST-MA-9385-2002-000-00-00-0, DECIDIU alterar a redação do Enunciado nº 363 da 
Súmula de Jurisprudência do Tribunal, que passará a vigorar nos termos a seguir transcritos: 
 
“ENUNCIADO Nº 363. CONTRATO NULO. EFEITOS 
A contratação de servidor público, após a Constituição de 1988, sem prévia aprovação em concurso 
público, encontra óbice no seu art. 37, II, e § 2º, somente conferindo-lhe direito ao pagamento da 
contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o salário-
mínimo/hora.” 
 
Sala de Sessões, 4 de abril de 2002 
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
 

RESOLUÇÃO NORMATIVA  

 
23. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 52, DE 19 DE ABRIL DE 2002, DO CONSELHO NACIONAL DE 

IMIGRAÇÃO – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (D.O.U. de 23.04.2002, Seção 1, p. 
102). Disciplina a concessão de autorização de trabalho a estrangeiro portador de visto 
permanente na função de Conselheiro, titular ou suplente, Administrador, Diretor ou Gerente, 
de sociedade civil ou comercial, com poderes de representação geral, para exercer, 
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concomitantemente, funções em empresas pertencentes a mesmo grupo ou conglomerado 
econômico. 

 
O Conselho Nacional de Imigração, instituído pela Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1.992, no uso das 
atribuições que lhe confere o Decreto nº 840, de 22 de junho de 1993, resolve: 
 
Art. 1º O estrangeiro portador de visto permanente na função de Conselheiro, titular ou suplente, 
Administrador, Diretor ou Gerente, de sociedade civil ou comercial, com poderes de representação geral 
poderá, nos termos desta Resolução Normativa, exercer concomitantemente, funções em outras 
empresas pertencentes ao mesmo grupo ou conglomerado econômico. 
Parágrafo Único. Para os efeitos desta Resolução Normativa, considera-se grupo ou conglomerado 
econômico o conjunto de empresas que possuam, direta ou indiretamente, o mesmo controlador ou que 
mantenham, direta ou indiretamente, entre si, vínculos de coligação ou controle. 
 
Art. 2º Após a efetivação do estrangeiro no cargo para o qual foi inicialmente autorizado, será admitido o 
exercício concomitante de função de dirigente em empresas do mesmo grupo ou conglomerado 
econômico, mediante anuência prévia do Ministério do Trabalho e Emprego, desde que, além de 
apresentados os documentos previstos na Portaria nº 132, de 21 de março de 2002 e na Resolução 
Normativa nº 10, de 11 de novembro de 1997, do Conselho Nacional de Imigração, sejam cumpridos os 
seguintes requisitos: 
I - apresentação de requerimento, fazendo referência ao processo que originou o visto inicial; 
II - comprovação do vínculo associativo existente entre as empresas do grupo ou conglomerado 
econômico; 
III - comprovação, para cada dirigente estrangeiro, do investimento, no grupo ou conglomerado 
econômico, de capital estrangeiro mínimo exigido, de acordo com o artigo 2º, itens I e II da Resolução 
Normativa nº 10, de 11 de novembro de 1.997; 
IV - apresentação do ato de indicação do estrangeiro para o cargo, que deverá constar do 
contrato/estatuto social; 
V - apresentação de carta de anuência ao exercício de cargo em concomitância, firmada pela empresa 
para a qual o estrangeiro foi inicialmente autorizado. 
 
Art. 3º Quando se tratar de indicação de dirigente, com poderes de representação geral, em instituições 
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, deverá ser 
apresentada carta homologatória dessa Autarquia, com a aprovação do estrangeiro para o cargo. 
 
Art. 4º Quando se tratar de representação de instituições financeiras e assemelhadas, sem efetuar 
operação bancária, deverá ser apresentado o respectivo credenciamento no Banco Central do Brasil. 
 
Art. 5º Quando se tratar de indicação de membros para ocupar cargos no Conselho de Administração, no 
Conselho Deliberativo, na Diretoria, no Conselho Consultivo, no Conselho Fiscal e em outros órgãos 
estatutários, em sociedades seguradoras, de capitalização e entidades abertas de previdência privada, 
deverá ser apresentada a homologação, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, da 
aprovação do estrangeiro para o cargo. 
 
Art. 6º O prazo da autorização para o exercício concomitante de função estará condicionado ao mesmo 
prazo da autorização inicial, observados o disposto no contrato/estatuto social da empresa e os limites 
constantes do artigo 18, da Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980. 
 
Art. 7º Em nenhuma hipótese poderão os dirigentes relacionados no artigo 1º ocupar, concomitantemente, 
outro cargo ou exercer outra função, em empresa diversa, sem a autorização de que trata esta Resolução 
Normativa. 
Parágrafo único. A inobservância desta Resolução Normativa sujeitará a empresa que mantiver o 
estrangeiro irregularmente no país ao disposto nos incisos VII e X, do artigo 125, combinado com o artigo 
126, da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980. 
 
Art. 8º As empresas integrantes de mesmo grupo ou conglomerado econômico que possuam dirigentes 
estrangeiros exercendo as funções de que trata a presente Resolução Normativa terão o prazo de 90 
(noventa) dias, a partir da data de sua publicação, para requerer o reconhecimento de concomitância 
perante o Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
Art. 9º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
 
ALVARO GURGEL DE ALENCAR 
Presidente do Conselho 
 

PROVIMENTOS  
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24. PROVIMENTO Nº 02, DE 08 DE ABRIL DE 2002, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
(D.J.U. de 10.04.2002, Seção 1, p. 426). Determina aos juízes que dêem ciência ao devedor-
executado ou a seu sucessor da decisão ou do despacho que autorizar a liberação total ou 
parcial do depósito judicial ao exeqüente. 

 
O Exmo. Sr. Ministro VANTUIL ABDALA, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO: 
1. A obrigação legal de as pessoas físicas ou jurídicas efetivarem os recolhimentos de IMPOSTO DE 
RENDA DECORRENTES DE DÉBITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS; 
2. A existência de prazos previstos em lei para efetivação desses recolhimentos, sob pena de multa e 
juros de mora; 
3. Que a ausência de ciência do executado quanto à decisão ou despacho que disponibiliza o depósito 
judicial dificulta o cumprimento daquela obrigação, no prazo legal, resolve: 
 
1. Determinar aos juízes que dêem ciência ao devedor-executado ou a seu sucessor da decisão ou do 
despacho que autorizar a liberação total ou parcial do depósito judicial ao exeqüente. 
2. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Brasília, 08 de abril de 2002. 
 
VANTUIL ABDALA 
Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 
 
25. PROVIMENTO Nº 03, DE 08 DE ABRIL DE 2002, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

(D.J.U. de 10.04.2002, Seção 1, pp. 425-426). Revoga os Provimentos nºs 5/2000, 1/2000, 
2/1998, 3/1997, 1/1991, 1/1990, 2/1989, 1/1988, 3/1984, 1/1983, 10/1980, 4/1980, 7/1980, 1/1978, 
1/1977, 9/1975, 2/1973, 1/1973, 1/1972, 1/1968, 3/1965 e 1/1964, pelas razões que enumera. 

 
O Exmo. Sr. Ministro VANTUIL ABDALA, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO: 
1. A competência regimental do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, para expedir e revogar 
provimentos disciplinando os procedimentos a serem adotados pelos órgãos da Justiça do Trabalho; 
2. A superação de diversos provimentos da Corregedoria-Geral pela superveniência de legislação 
específica ou atos normativos emanados do Colendo TST com eles incompatíveis; 
3. Os problemas gerados pela diversidade de provimentos regulando a mesma matéria, prejudicando a 
uniformização procedimental nos órgãos correicionados e, conseqüentemente, a administração regular da 
justiça. 
RESOLVE: 
 
1. – Revogar expressamente os Provimentos nºs 5/2000, 1/2000, 2/1998, 3/1997, 1/1991, 1/1990, 2/1989, 
1/1988, 3/1984, 1/1983, 10/1980, 4/1980, 7/1980, 1/1978, 1/1977, 9/1975, 7/1975, 2/1973, 1/1973, 
1/1972, 1/1968, 3/1965 e 1/1964, pelas razões que enumera: 
 
1.1 – PROVIMENTO Nº 5/2000 
Razões: Revoga-se o presente provimento tendo em vista os inúmeros questionamentos jurídicos e de 
ordem prática que vêm sendo apresentados a esta Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e, também, 
considerando a manifestação unânime do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais 
Regionais do Trabalho – COLEPRECOR expondo as dificuldades na aplicação deste provimento e 
solicitando a sua revogação. 
 
1.2 – PROVIMENTOS NºS 1/2000, 1/1972 E 3/1965 
Razões: Os provimentos em tela tratam de questões atinentes aos juízes classistas, matérias já 
superadas pela extinção da representação classista na Justiça do Trabalho com o advento da Emenda 
Constitucional nº 24/99. 
 
1.3 – PROVIMENTO Nº 2/1998 
Razões: O provimento trata de atraso na movimentação processual do Tribunal Regional do Trabalho da 
1ª Região, verificada no mês de maio de 1998, cujos efeitos se exauriram por suas próprias 
determinações e providências. 
 
1.4 – PROVIMENTO Nº 3/1997 
Razões: As tabelas publicadas em anexo ao referido Provimento nº 3/1997, bem como os itens I, II, III e 
IV, já foram revogados pelo Provimento nº 001/1998. 
 
1.5 – PROVIMENTOS NºS 1/1991 E 2/1989 
Razões: Estes provimentos já estão revogados tacitamente desde a edição da Lei nº 8.177/91, que 
alterou as normas relativas aos depósitos recursais na Justiça do Trabalho. 
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1.6 – PROVIMENTOS NºS 1/1990 E 3/1984 
Razões: A matéria regulamentada por estes provimentos, qual seja, recolhimentos previdenciários e 
fiscais decorrentes de sentenças judiciais trabalhistas, está superada pelos termos 002/1993, artigos 7º e 
8º, §§ 1º e 2º, e 001/1996, artigo 3º, §§ 1º e 2º. 
 
1.7 – PROVIMENTOS NºS 1/1988, 1/1978 E 1/1973 
Razões: A questão do processamento dos agravos de instrumento encontra-se disciplinada na Instrução 
Normativa nº 16/1999, que interpretou a Lei nº 9.756/98, estando superados os termos destes 
provimentos. 
 
1.8 – PROVIMENTOS NºS 1/1983 E 1/1968 
Razões: A matéria relativa à depósito recursal, objeto destes provimentos, encontra-se inteiramente 
regulamentada pela Instrução Normativa nº 3/1993 deste Colendo TST. 
 
1.9 – PROVIMENTOS NºS 10/1980, 4/1980 E 9/1975 
Razões: Estes provimentos foram tacitamente revogados pela Resolução Administrativa nº 48/1990, que 
revogou as Resoluções Administrativas nºs 84/85 e 52/86 quanto ao cálculo, pagamento e recolhimento 
das custas e emolumentos. 
 
1.10 – PROVIMENTO Nº 7/1980 
Razões: A Lei nº 7.788/89, em seu art. 7º, extinguiu o efeito suspensivo em processos de dissídios 
coletivos, revogando tacitamente os termos deste provimento. 
 
1.11 – PROVIMENTO Nº 1/1977 
Razões: Os recursos no processo trabalhista não possuem mais efeito suspensivo (art. 899 da CLT), 
inclusive o recurso de revista, em face da alteração do § 2º do art. 896 da CLT pela Lei nº 9.756/98. 
Também não existe mais a necessidade de que seja certificado o transcurso do prazo de solicitação da 
carta de sentença, matéria tratada neste provimento, na medida em que o inciso II, parágrafo único, letra 
“c”, da Instrução Normativa nº 16/2000, que interpreta a Lei nº 9.756/98, com relação ao agravo de 
instrumento, sequer exige a intimação do credor para a apresentação de pedido de extração de carta de 
sentença.  
 
1.12 – PROVIMENTO Nº 7/1975 
Razões: A questão relativa ao prazo para apresentação de informações à Corregedoria-Geral, objeto 
deste provimento, passou a ser regulada pelo próprio Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça 
do Trabalho, em seu art. 17, inciso I. 
 
1.13 – PROVIMENTO Nº 2/1973 
Razões: A redação deste provimento está superada pelos termos da Lei nº 8.036/90 e do Decreto nº 
99.684/90, que regulam a movimentação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.  
 
1.14 – PROVIMENTO Nº 1/1964 
Razões: O provimento em questão exige a cobrança das despesas atinentes à emissão de certidões, 
instrumentos de agravos, cartas de sentenças e traslados de peças processuais em andamento, estando 
superado pelos termos da Resolução Administrativa nº 48/90. 
 
2 – Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Brasília, 08 de abril de 2002. 
 
VANTUIL ABDALA 
Ministro Corregedor-Geral  
 

ATO  

 
26. ATO Nº 153, DE 22 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 

TRABALHO (D.J.U. de 24.04.2002, Seção 1, p. 350). 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso das atribuições legais e 
regimentais, expede o presente Ato de composição do Tribunal e de seus Órgãos Judicantes, nos termos 
do artigo 24, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho. 
 
TRIBUNAL PLENO 
Ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros – Presidente do Tribunal 
Ministro Vantuil Abdala – Vice-Presidente 
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Ministro Ronaldo Lopes Leal – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 
Ministro Wagner Pimenta  
Ministro Rider Nogueira de Brito 
Ministro José Luciano de Castilho Pereira 
Ministro Milton de Moura França 
Ministro João Oreste Dalazen 
Ministro Gelson de Azevedo 
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula 
Ministro Antônio José de Barros Levenhagen 
Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho 
Ministro João Batista Brito Pereira 
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi 
Ministro José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes 
Ministro Renato de Lacerda Paiva 
 
SEÇÃO ADMINISTRATIVA 
Ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros – Presidente do Tribunal 
Ministro Vantuil Abdala – Vice-Presidente 
Ministro Ronaldo Lopes Leal – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 
Ministro Wagner Pimenta 
Ministro Rider Nogueira de Brito 
Ministro José Luciano de Castilho Pereira 
Ministro Milton de Moura França 
 
SEÇÃO DE DISSÍDIOS COLETIVOS 
Ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros – Presidente do Tribunal 
Ministro Vantuil Abdala – Vice-Presidente 
Ministro Ronaldo Lopes Leal – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 
Ministro Wagner Pimenta 
Ministro Rider Nogueira de Brito 
Ministro José Luciano de Castilho Pereira 
Ministro Milton de Moura França 
Ministro João Oreste Dalazen 
Ministro Gelson de Azevedo 
 
SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS 
Ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros – Presidente do Tribunal 
Ministro Vantuil Abdala – Vice-Presidente 
Ministro Ronaldo Lopes Leal – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 
Ministro Wagner Pimenta 
Ministro Rider Nogueira de Brito 
Ministro José Luciano de Castilho Pereira 
Ministro Milton de Moura França 
Ministro João Oreste Dalazen 
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula 
Ministro João Batista Brito Pereira 
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi 
 
 
SUBSEÇÃO II ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS 
Ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros – Presidente do Tribunal 
Ministro Vantuil Abdala – Vice-Presidente 
Ministro Ronaldo Lopes Leal – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 
Ministro Gelson de Azevedo 
Ministro Antônio José de Barros Levenhagen 
Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho 
Ministro José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes 
Ministro Renato de Lacerda Paiva 
Juiz Convocado Aloysio Silva Corrêa da Veiga 
 
PRIMEIRA TURMA 
Ministro Wagner Pimenta 
Ministro João Oreste Dalazen 
Juiz Convocado Aloysio Silva Corrêa da Veiga 
 
SEGUNDA TURMA 
Ministro José Luciano de Castilho Pereira 
Ministro José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes 
Ministro Renato de Lacerda Paiva 
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TERCEIRA TURMA 
Ministro Vantuil Abdala -Vice-Presidente 
Ministro Carlos Alberto Reis de Paula 
Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi 
 
QUARTA TURMA 
Ministro Milton de Moura França 
Ministro Antônio José de Barros Levenhagen 
Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho 
 
QUINTA TURMA 
Ministro Rider Nogueira de Brito 
Ministro Gelson de Azevedo 
Ministro João Batista Brito Pereira 
 
FRANCISCO FAUSTO PAULA DE MEDEIROS 
Ministro Presidente 
 

ENUNCIADOS  

 
27. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 99 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL 

SUPERIOR DO TRABALHO (RESOLUÇÃO Nº 111, DE 04 DE ABRIL DE 2002, DO TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO - D.J.U. de 15.04.2002, Seção 1, p. 368). 

 
“ENUNCIADO Nº 99. AÇÃO RESCISÓRIA. DESERÇÃO. PRAZO. 
Ao recorrer de decisão condenatória em ação rescisória, deve o empregador vencido efetuar, no prazo, 
no limite e nos termos da legislação vigente, sob pena de deserção, o depósito recursal.” 
Sala de Sessões, 4 de abril de 2002 
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
 
28. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 363 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL 

SUPERIOR DO TRABALHO (RESOLUÇÃO Nº 111, DE 04 DE ABRIL DE 2002, DO TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO - D.J.U. de 15.04.2002, Seção 1, p. 368). 

 
“ENUNCIADO Nº 363. CONTRATO NULO. EFEITOS 
A contratação de servidor público, após a Constituição de 1988, sem prévia aprovação em concurso 
público, encontra óbice no seu art. 37, II, e § 2º, somente conferindo-lhe direito ao pagamento da 
contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o salário-
mínimo/hora.” 
Sala de Sessões, 4 de abril de 2002 
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
 

SÚMULAS ADMINISTRATIVAS  

 
29. SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 10, DE 19 DE ABRIL DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA 

UNIÃO (D.O.U. de 24.04.2002, Seção 1, p. 6). 
 
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4, inciso XII, da Lei 
Complementar n73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no art. 43, caput e § 1, da 
mesma Lei Complementar, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter obrigatório a todos os 
órgãos jurídicos da representação judicial da União, das autarquias e das fundações públicas, a ser 
publicada no Diário Oficial da União por três dias consecutivos: 
"Da decisão judicial que entender incabível a remessa necessária nos embargos à execução opostos pela 
Fazenda Pública, não se interporá recurso." 
JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: EREsp 241.875/SC e EREsp 258.097/RS (Corte 
Especial); EREsp 226.551/PR (Terceira Seção); REsp 223.083/PR (Segunda Turma). 
 
GILMAR FERREIRA MENDES 
  
30. SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 11, DE 19 DE ABRIL DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA 

UNIÃO (D.O.U. de 24.04.2002, Seção 1, p. 6). 
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O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4, inciso XII, da Lei 
Complementar n73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no art. 43, caput e § 1, da 
mesma Lei Complementar, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter obrigatório a todos os 
órgãos jurídicos da representação judicial da União, das autarquias e das fundações públicas, a ser 
publicada no Diário Oficial da União por três dias consecutivos: 
"Não se argüirá a impossibilidade de apreciação da remessa necessária em decisão monocrática 
proferida nos termos do art. 557, do CPC”. 
JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: EREsp 241.875/SC e EREsp 258.097/RS (Corte 
Especial); EREsp 226.551/PR (Terceira Seção); REsp 223.083/PR (Segunda Turma). 
 
GILMAR FERREIRA MENDES 
 
31. SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 12, DE 19 DE ABRIL DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA 

UNIÃO (D.O.U. de 24.04.2002, Seção 1, p. 7). 
 
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4, inciso XII, da Lei 
Complementar n73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no art. 43, caput e § 1, da 
mesma Lei Complementar, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter obrigatório a todos os 
órgãos jurídicos da representação judicial da União, das autarquias e das fundações públicas, a ser 
publicada no Diário Oficial da União por três dias consecutivos: 
"Da decisão judicial que confirmar a competência de vara federal de capital de estado-membro para 
processar e julgar ação relativa a benefício previdenciário de segurado domiciliado sob a circunscrição 
judiciária de outra vara federal do mesmo estado-membro, não se interporá recurso." 
JURISPRUDÊNCIA: Supremo Tribunal Federal: RE 285.936/RS (Primeira Turma); RE 288.271/RS, 
AgRgRE 292066 e AgRgRE 288.271/RS (Segunda Turma). 
 
GILMAR FERREIRA MENDES 
 
32. SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 13, DE 19 DE ABRIL DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA 

UNIÃO (D.O.U. de 24.04.2002, Seção 1, p. 7). 
 
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4, inciso XII, da Lei 
Complementar n73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no art. 43, caput e § 1, da 
mesma Lei Complementar, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter obrigatório a todos os 
órgãos jurídicos da representação judicial da União, das autarquias e das fundações públicas, a ser 
publicada no Diário Oficial da União por três dias consecutivos: 
"Da decisão judicial que excluir a incidência de multa fiscal sobre a massa falida, não se interporá 
recurso." 
JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: EREsp 208.107/PR (Primeira Seção); REsp 
255.678/SP (Primeira Turma); REsp 235.396/SC (Segunda Turma). 
 
GILMAR FERREIRA MENDES 
 
33. SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 14, DE 19 DE ABRIL DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA 

UNIÃO (D.O.U. de 24.04.2002, Seção 1, p. 7). 
 
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4, inciso XII, da Lei 
Complementar n73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no art. 43, caput e § 1, da 
mesma Lei Complementar, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter obrigatório a todos os 
órgãos jurídicos da representação judicial 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 incidência da taxa SELIC, em substituição à correção monetária e 
juros, a partir de 1º de janeiro de 1996, nas compensações ou restituições de contribuições 
previdenciárias, não se interporá recurso." 
JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça - AEREsp 199.643/SP (Primeira Seção); REsp 
308.176/PR e 267.847/SC (Primeira Turma); REsp 205.092/SP (Segunda Turma). 
 
GILMAR FERREIRA MENDES 
 
34. SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 15, DE 19 DE ABRIL DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA 

UNIÃO (D.O.U. de 24.04.2002, Seção 1, p. 7). 
 
O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4, inciso XII, da Lei 
Complementar n73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no art. 43, caput e § 1, da 
mesma Lei Complementar, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter obrigatório a todos os 
órgãos jurídicos da representação judicial da União, das autarquias e das fundações públicas, a ser 
publicada no Diário Oficial da União por três dias consecutivos: 
"Da decisão judicial que restabelecer benefício previdenciário, suspenso por possível ocorrência de 
fraude, sem a prévia apuração em processo administrativo, não se interporá recurso." 
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JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: RES`s nºs 172.869-SP; 172.252-SP; 210.038-SP; 
149.205-SP (Quinta Turma); RESP´s nºs: 174.435-SP; 140.766-PE (Sexta Turma). 
 
GILMAR FERREIRA MENDES 
 

INFORMATIVOS DO STF  

 
35. INFORMATIVO Nº 262/STF – 25 de março a 05 de abril de 2002. 
 
PLENÁRIO 
TRT: Composição 
Concluído o julgamento de mandado de segurança impetrado pela Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho contra as Resoluções Administrativas 36/2000 e 39/2000 do TRT da 5ª Região 
(Bahia), que decidiram prover por juízes de carreira os cargos vagos em decorrência da extinção da 
representação classista, reduzindo para um quinto as vagas destinadas aos membros do Ministério 
Público e advogados (v. Informativo 261). O Tribunal, por unanimidade, indeferiu a segurança por 
entender que a EC 24/99, ao extinguir a representação classista na Justiça do Trabalho, adotou o critério 
do quinto constitucional para os Tribunais Regionais do Trabalho, em face da remissão do § 2º do art. 111 
da CF ao art. 94. Afastou-se a alegação de que a EC 24/99 não teria alterado, na composição dos 
Tribunais Regionais do Trabalho, a regra especial da proporcionalidade estatuída para o Tribunal Superior 
do Trabalho (CF, art. 111, § 1º). MS 23.769-BA, rel. Ministra Ellen Gracie, 3.4.2002. (MS-23769) 
 
TRANSCRIÇÕES 
Ação Coletiva e Órgão de Jurisdição Nacional  
RMS 23.566-DF* 
(v. Informativo 258) 
RELATOR : MIN. MOREIRA ALVES 
EMENTA: Recurso ordinário em mandado de segurança impetrado por Sindicato em favor de seus 
sindicalizados. 
- Tendo o órgão prolator da sentença civil jurisdição nacional, como o Superior Tribunal de Justiça a tem, 
não se aplica a ele a exigência feita, na parte final do parágrafo único do artigo 2º da Lei 9.494/97 na 
redação que dada pela MP 1798-2/99 e reedições posteriores, de que a inicial da ação coletiva deverá ser 
acompanhada da relação nominal dos associados-substituídos das entidades associativas substitutas 
processuais deles. 
Recurso a que se dá provimento para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que, afastada a 
preliminar processual que deu margem à extinção do processo sem julgamento do mérito, continue a 
julgar o mandado de segurança em causa como entender de direito. 
 
Relatório: É este o teor do acórdão do Superior Tribunal de Justiça que julgou extinto o processo sem 
julgamento do mérito: "O EXMO. SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES (RELATOR): De início, 
cumpre afastar as preliminares de decadência, tratando-se de parcelas de trato sucessivo, e inadequação 
da via eleita, pois não há falar em impetração contra lei em tese, ante os efeitos concretos da 
determinação da Portaria Interministerial nº 26/95, ao divulgar as tabelas de reajustamento aplicando o 
índice de 22,07%. 
Entretanto, a preliminar de ausência de requisito indispensável ao writ coletivo merece ser acolhida. 
Com efeito, a MP nº 1798-2 de 11/03/99 e reedições posteriores, alterando o art. 2º da Lei nº 9.494/97, 
dispõe, verbis: "Art. 2º - A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade 
associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos 
que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão 
prolator. Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra entidades da administração direta, 
autárquica e fundacional, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a petição inicial 
deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da entidade associativa que a autorizou, 
acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços." 
Vale ressaltar, ainda, que a expressão "entidade associativa" in casu abarca os sindicatos, ante a 
condição de substituídos dos associados, salientada no dispositivo. 
Assim, conquanto devidamente autorizado o sindicato, em assembléia realizada, indispensável à 
propositura da ação mandamental, in casu ajuizada em 30/04/99, já na vigência do dispositivo legal em 
apreço, a instrução da petição inicial com a relação nominal dos sindicalizados, considerada a natureza 
especial do writ, que exige prova pré-constituída. 
Ante o exposto, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito (art. 267, I, CPC)." (fls. 81/82) 
Contra esse aresto foi interposto recurso ordinário em que se sustenta que o artigo 2º da Lei 9.494/97 é 
inconstitucional porque os Sindicatos, em face dos artigos 8º, III, e 5º, LXX, "b", da Constituição, são 
substitutos processuais de seus sindicalizados, independendo, portanto, de autorização expressa destes, 
e conseqüentemente da juntada de ata da assembléia específica para a impetração da segurança e dos 
endereços de seus associados. Invoca, a respeito, precedentes do próprio STJ e desta Corte. 
Admitido o recurso ordinário e devidamente contra-arrazoado, sobre ele assim se manifesta a 
Procuradoria-Geral da República em parecer do Dr. Vicente de Paulo Saraiva: "Recurso ordinário em 
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mandado de segurança (fls. 88/95), interposto com base no art. 102, II, a da Constituição Federal, contra 
o V. Acórdão proferido pela Eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (fls. 80/84) que, à 
unanimidade, julgou extinto o processo sem exame do mérito, assim ementado: "MANDADO DE 
SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. INSTRUÇÃO. 
PETIÇÃO INICIAL. RELAÇÃO NOMINAL. SINDICALIZADOS. MP Nº 1.798-2 E REEDIÇÕES 
POSTERIORES. LEI Nº 9.494/97. ART. 2º. 1. Nas ações coletivas propostas por entidade associativa, 
abrangidos os sindicatos, na defesa dos interesses e direitos de seus associados, contra órgãos da 
administração direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, é necessária a instrução da petição inicial com a ata da assembléia que a autorizou e a 
relação nominal dos associados e indicação dos respectivos endereços, nos termos do art. 2º da Lei nº 
9.494/97, alterado pela Medida Provisória nº 1.798-2 e reedições posteriores. 2. Processo extinto." 
1.1 Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda 
Nacional, visando à obtenção de tutela jurisdicional que assegurasse à categoria reajuste salarial de 
3,17%, decorrentes da Lei nº 8.880/94. 
1.2 O Eg. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a questão, acolheu a preliminar suscitada pela 
recorrida, salientando que seria indispensável, na hipótese, a inclusão de listagem completa dos 
substituídos na ação. 
1.3 No presente recurso, o Sindicato recorrente sustenta que o acórdão guerreado contrariou o disposto 
no art. 8º, III e art. 5º, LXX, b da Constituição Federal. Sustenta que, na qualidade de substitutos 
processuais, os sindicatos teriam legitimidade para defender os direitos dos filiados, judicial ou 
extrajudicialmente, independentemente de autorização expressa, diante da previsão de tal prerrogativa no 
respectivo Estatuto. 
2. A irresignação do recorrente merece acolhimento. Com efeito, o mandado de segurança coletivo 
constitui remédio constitucional destinado à proteção dos direitos e garantias fundamentais, que pode ser 
manejado por partido político com representação no Congresso Nacional e organização sindical, entidade 
de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa 
dos interesses de seus membros associados, conforme se infere do teor do art. 5º, LXX, a e b. Tal 
instrumento está direcionado à defesa dos direitos coletivos, incluindo os direitos coletivos em sentido 
estrito, os interesses homogêneos, bem como os interesses difusos, contra ato, omissão ou abuso de 
poder por parte de autoridade. 
2.1 A própria Lei Maior já define a legitimação ativa e passiva para a propositura do mandamus coletivo. 
Assim, em caráter de substituição processual são legitimados os partidos políticos que atendam às 
exigências previstas no próprio texto constitucional, além das organizações sindicais, entidades de classe 
ou associações, desde que mediante o preenchimento de três requisitos: que estejam legalmente 
constituídas, em funcionamento há pelo menos um ano e que postulem a defesa dos interesses de seus 
membros ou associados. 
Ora, a Lei Maior não reputou indispensável a autorização expressa dos filiados ou associados para que 
as entidades respectivas pudessem defender seus direitos judicial ou administrativamente. A existência 
de direito subjetivo comum aos componentes, somado à chamada pertinência temática com as finalidades 
da instituição, já bastam para que tais entidades possam defender os direitos da categoria em juízo, 
diante da autorização genérica prevista nos estatutos. 
2.2 A doutrina é assente quanto ao tema, valendo transcrever a lição de ALEXANDRE DE MORAES em 
sua obra "Direito Constitucional" (6ª ed., págs. 162/163): "Em relação aos sindicatos ou associações 
legitimadas, o ajuizamento do mandado de segurança coletivo exige a existência de um direito subjetivo 
comum aos integrantes da categoria, não necessariamente com exclusividade, mas que demonstre 
manifesta pertinência temática com os seus objetivos institucionais. Presentes esses requisitos, o 
Supremo Tribunal Federal já afirmou reiteradas vezes que a Constituição Federal não exige das 
associações, prévia e específica autorização dos associados para o ajuizamento do mandado de 
segurança, bastando a autorização genérica constante em seus estatutos sociais. Desta forma, em 
relação à legitimidade ativa no mandado de segurança coletivo importante concluir que:A legitimação é 
extraordinária, ocorrendo, em tal caso, substituição processual; Não se exige, tratando-se de segurança 
coletiva, da autorização expressa aludida no inc. XXI do art. 5º da CF, que contempla hipótese de 
representação e não de substituição processual." (Negritos não-originais) 
2.3 Na hipótese ventilada, o sindicato recorrente comprovou a existência de autorização genérica dos 
integrantes da categoria, consubstanciada no art. 3º, I do Estatuto (fls. 13), além do direito subjetivo 
comum e da pertinência temática com os fins institucionais. Logo, não há que se falar em ilegitimidade 
ativa do sindicato recorrente, o qual atua na condição de substituto processual. 
2.4 Essa Eg. Corte Suprema já se posicionou quanto à discussão ora travada, considerando 
desnecessária a autorização expressa dos filiados ou associados para impetração do mandado de 
segurança coletivo. É o que se extrai da ementa abaixo, exarada no MS nº 22132 (DJU 18/11/96, pág. 
39848, Rel. Min. Carlos Velloso): "CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. 
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA: DESNECESSIDADE. OBJETO A SER 
PROTEGIDO PELA SEGURANÇA COLETIVA. C.F., ART. 5º, LXX, b. MANDADO SE SEGURANÇA 
CONTRA LEI EM TESE: NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 266-STF. I - A legitimação das organizações 
sindicais, entidade de classe ou associação, para a segurança coletiva, é extraordinária, ocorrendo, em tal 
caso, substituição processual. CF, art. 5º, LXX. II - Não se exige, tratando-se de segurança coletiva, a 
autorização expressa aludida no inc. XXI do art. 5º, CF, que contempla hipótese de representação. III - O 
objeto do mandado de segurança coletivo será um direito dos associados, independentemente de guardar 
vínculo com os fins próprios da entidade impetrante do writ, exigindo-se, entretanto, que o direito esteja 
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compreendido nas atividades exercidas pelos associados, mas não se exigindo que o direito seja peculiar, 
próprio, da classe. (...)" (Negritos não-originais) 
Nesse mesmo sentido: RMS nº 21.514, Rel. Min. Marco Aurélio (DJU 18/06/93, pág. 12111); e RE nº 
175.401-0, Rel. Min. Ilmar Galvão.  
3. Portanto, considerando que o acórdão hostilizado se distancia do entendimento outorgado por esse 
Pretório Excelso ao tema ventilado, bem como do posicionamento doutrinário, o parecer é pelo 
provimento do recurso." (fls. 165/169) 
É o relatório. 
 
Voto: 1. No caso presente, o Superior Tribunal de Justiça, para julgar extinto o processo sem julgamento 
do mérito, se fundou na parte final do disposto no parágrafo único do artigo 2º da Lei 9.494/97 na redação 
que lhe deram a Medida Provisória nº 1798-2/99 e reedições posteriores, porque, embora o Sindicato ora 
recorrente estivesse devidamente autorizado por assembléia que realizou, não juntou ele à inicial a 
relação nominal dos sindicalizados com a indicação dos respectivos endereços. 
É este o teor do citado dispositivo: "Art. 2º-A - A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo 
proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá 
apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência 
territorial do órgão prolator. Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra entidades da 
administração direta, autárquica e fundacional, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da entidade 
associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos 
respectivos endereços". 
Do exame desse artigo, verifica-se, no que interessa ao julgamento deste recurso (a falta da relação 
nominal dos associados e a indicação dos respectivos endereços), que essa exigência em favor das 
entidades da administração direta, autárquica e fundacional dos entes integrantes da Federação se faz 
para facilitar a sua defesa, possibilitando-lhes conhecer de antemão quais os associados substituídos que 
serão abrangidos pela sentença que for favorável à entidade substituta processual, tendo em vista que, 
no "caput" do dispositivo, se estabelece que tal decisão só abrangerá os substituídos que tiverem, na data 
da propositura da ação coletiva, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator dela. 
Assim sendo, essa exigência - que visa a restringir a eficácia da sentença ao âmbito territorial de 
competência do órgão que a prolata - não se aplica com relação aos órgãos da Justiça que, como o 
S.T.J., têm jurisdição nacional, daí resultando que suas decisões em ações coletivas, inclusive as 
proferidas em mandado de segurança, abrangem todos os substitutos onde quer que tenham domicílio no 
território nacional. 
2. Em face do exposto, dou provimento ao presente recurso, para determinar ao Superior Tribunal de 
Justiça que, afastada essa preliminar que deu margem à extinção do processo sem julgamento do mérito, 
continue a julgar o mandado de segurança em causa como entender de direito. 
* acórdão pendente de publicação 
 
36. INFORMATIVO Nº 263/STF – 08 a 12 de abril de 2002. 
 
PLENÁRIO 
Reclamação e Tutela Antecipada 
Em face do desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADC 4-DF - 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 
procedente no mérito uma série de reclamações ajuizadas pela União contra decisões que, antecipando a 
tutela nos autos de ação ordinária, determinaram a incorporação, à totalidade dos vencimentos de 
servidores públicos, do percentual de 11,98%, decorrente da conversão de remuneração de URV para 
real. Precedente citado: RCL 846-SP (DJU de 14.12.2001). 
RCL 777-DF, rel. Min. Moreira Alves, 10.4.2002. (RCL-777)  
RCL 785-RJ, rel. Min. Moreira Alves, 10.4.2002. (RCL-785)  
RCL 800-SP, rel. Min. Moreira Alves, 10.4.2002. (RCL-800) 
 
SEGUNDA TURMA 
Ação Civil Pública e Legitimidade do MPT 
Julgando recurso extraordinário interposto contra acórdão do TST que rejeitara embargos infringentes 
opostos pelo Ministério Público do Trabalho - objetivando o reconhecimento de sua legitimidade ativa para 
propositura de ação civil pública em que se discute o direito de trabalhadores subaquáticos à jornada 
semanal (SIC) de 6 horas diárias, por realizarem o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento -, a 
Turma, afirmando a natureza coletiva dos interesses em causa, acolheu a alegação de ofensa ao art. 129, 
III, da CF, para dar provimento ao recurso extraordinário e declarar a legitimidade ad causam do 
Ministério Público do Trabalho (CF, art. 129: "São funções institucionais do Ministério Público: ... III - 
promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;). Precedente citado: RE 163.231-SP (DJU de 
29.6.2001). 
RE 213.015-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 8.4.2002. (RE-213015) 
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TRANSCRIÇÕES 
Dano Moral e Atos Judiciais  
RE 228.977-SP* 
(v. Informativo 259) 
Relator: Min. Néri da Silveira 
 
EMENTA: - Recurso extraordinário. Responsabilidade objetiva. Ação reparatória de dano por ato ilícito. 
Ilegitimidade de parte passiva. 2. Responsabilidade exclusiva do Estado. A autoridade judiciária não tem 
responsabilidade civil pelos atos jurisdicionais praticados. Os magistrados enquadram-se na espécie 
agente político, investidos para o exercício de atribuições constitucionais, sendo dotados de plena 
liberdade funcional no desempenho de suas funções, com prerrogativas próprias e legislação específica. 
3. Ação que deveria ter sido ajuizada contra a Fazenda Estadual - responsável eventual pelos alegados 
danos causados pela autoridade judicial, ao exercer suas atribuições -, a qual, posteriormente, terá 
assegurado o direito de regresso contra o magistrado responsável, nas hipóteses de dolo ou culpa. 4. 
Legitimidade passiva reservada ao Estado. Ausência de responsabilidade concorrente em face dos 
eventuais prejuízos causados a terceiros pela autoridade julgadora no exercício de suas funções, a teor 
do art. 37, § 6º, da CF/88. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. 
 
Relatório: Em apelação cível interposta visando reformar sentença que julgou extinto o processo, sem 
conhecimento do mérito, reconhecendo a ilegitimidade de parte passiva, nos autos de ação reparatória de 
dano por ato ilícito proposta pelo Prefeito Municipal, contra Juiz de Direito da Comarca de Serra Negra, 
em vista de termos usados em decisão prolatada em ação popular e em manifestação pública, a Quinta 
Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu acórdão dando-lhe provimento parcial, de 
onde destaco o seguinte (fls. 356): "Com essa orientação, pelos atos imputados ao juiz demandado - quer 
pelas expressões consideradas ofensivas à honra do autor, usadas em decisão prolatada em diplomação, 
quer em discurso proferido, quando da diplomação dos candidatos eleitos, no pleito realizado em 1992 - a 
responsabilidade direta não pode ser obliterada. Se essa responsabilidade se cinge à primeira hipótese, 
ou se abarca a segunda, é perquirição própria do merecimento, inadmissível neste estágio, sob pena de 
se suprimir um grau de jurisdição. A solução se resume em afastar a ilegitimidade passiva nos limites em 
que decretada. A Turma julgadora provê, em parte, a apelação para desconstituir a sentença de extinção 
do processo, sem apreciação do mérito, para que o feito tenha regular processamento." 
José Antônio Lavouras Haicki, visando aclarar pontos do aresto que entendeu obscuros, interpôs os 
embargos de declaração de fls. 359/361, solicitando fossem esclarecidas a referência ao art. 133, do 
CPC, e a exclusão da incidência da regra contida no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 
A Câmara julgadora, entendendo inexistente a obscuridade alegada, por unanimidade, rejeitou os 
embargos interpostos. 
O recorrente, com fundamento no art. 102, III, "a", da Carta Magna e, alegando que o acórdão prolatado 
ofendeu flagrantemente o art. 37, § 6º, da mesma Carta Constitucional, interpôs o recurso extraordinário 
de fls. 371/386 e, alegando necessidade de apreciação, incidenter tantum, pelo Colendo Superior Tribunal 
de Justiça, interpôs recurso especial concomitantemente, às fls. 388/402. 
Não foram apresentadas as contra-razões, conforme certificado às fls. 419. 
Em despacho de fls. 421/423 os recursos foram deferidos pelo ilustre 3º Vice-Presidente do Tribunal a 
quo. 
No Superior Tribunal de Justiça, em despacho do ilustre Ministro relator, o recurso especial foi sobrestado 
até exame do recurso extraordinário por esta Corte. 
Vindo-me conclusos, abri vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo 
provimento do recurso, em parecer de fls. 439/445, do qual destaco o seguinte, verbis: "A irresignação do 
recorrente merece acolhimento, já que a autoridade judiciária não tem responsabilidade civil pelos atos 
jurisdicionais praticados. É que, embora seja considerada um agente público - que são todas as físicas 
que exercem alguma função estatal, em caráter definitivo ou transitório -, os magistrados se enquadram 
na espécie agente político. Estes, são investidos para o exercício de atribuições constitucionais, sendo 
dotados de plena liberdade funcional no desempenho de suas funções, com prerrogativas próprias e 
legislação específica, requisitos, aliás, indispensáveis ao exercício de suas funções decisórias. (...) Tais 
agentes, portanto, não agem em nome próprio, mas em nome do Estado, exercendo função 
eminentemente pública, de modo que não há como lhes atribuir responsabilidade direta por eventuais 
danos causados a terceiros no desempenho de suas funções. Com efeito, o magistrado, ao outorgar a 
prestação jurisdicional, atuou em nome do Estado-Juiz, exercendo a atribuição que lhe fora imposta 
constitucionalmente.". 
É o relatório. 
 
Voto: A Procuradoria-Geral da República, às fls. 440/445, opinou no sentido do conhecimento e 
provimento do recurso, cabendo, do parecer, destacar (fls. 440/445), verbis:"1.4 A autoridade monocrática 
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do 
demandado, considerando, para tanto, que os atos supostamente ofensivos teriam sido praticados pela 
autoridade judiciária no exercício de suas funções. Logo, a ação deveria ter sido proposta em face do 
Estado, a teor do disposto no art. 37, § 6º da CF (fls. 319/323). 1.5 O d. Colegiado local, por sua vez, ao 
dar provimento parcial à apelação, destacou a responsabilidade concorrente do demandado, nos 
seguintes termos: "Em síntese, a doutrina e jurisprudência analisadas, resulta descartada a posição de 
negativa da responsabilidade direta do juiz, pois confronta com o texto expresso no art. 133 do CPC. 
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Prevalecem, portanto, as diretrizes que admitem essa responsabilidade, de modo concorrente, quer do 
Estado e do juiz, quer, exclusivamente, do último, autorizando que a tutela para recomposição do dano, 
com relação a ele, possa ser pleiteada por quem teve direito subjetivo atingido. Com essa orientação, 
pelos atos imputados ao juiz demandado quer pelas expressões consideradas ofensivas à honra do autor, 
usadas em decisão prolatada em ação popular, quer em discurso proferido, quando da diplomação dos 
candidatos eleitos, no pleito de 1992 - a responsabilidade direta não pode ser obliterada. Se essa 
responsabilidade se cinge à primeira hipótese, ou se abarca a segunda, é perquirição própria de 
merecimento, inadmissível neste estágio, sob pena de se suprimir um grau de jurisdição. A solução se 
resume em afastar a ilegitimidade passiva nos limites em que decretada." 
Assim, desconstituiu a r. sentença que extinguiu o processo, determinando o regular prosseguimento da 
ação.1.6 No apelo extremo, o recorrente alega afronta ao art. 37, § 6º da Constituição Federal, sob o 
fundamento de que seria exclusiva a responsabilidade do Estado. 2. A irresignação do recorrente merece 
acolhimento, já que a autoridade judiciária não tem responsabilidade civil pelos atos jurisdicionais 
praticados. É que, embora seja considerada um agente público - que são todas as pessoas físicas que 
exercem alguma função estatal, em caráter definitivo ou transitório -, os magistrados se enquadram na 
espécie agente político. Estes são investidos para o exercício de atribuições constitucionais, sendo 
dotados de plena liberdade funcional no desempenho de suas funções, com prerrogativas próprias e 
legislação específica, requisitos, aliás, indispensáveis ao exercício de suas funções decisórias. É o que 
elucida o saudoso HELY LOPES MEIRELLES, em sua obra "Direito Administrativo Brasileiro" (18ª ed., 
pág. 72): "Os agentes políticos exercem funções governamentais, judiciais e quase-judiciais, elaborando 
normas legais, conduzindo os negócios públicos, decidindo e atuando com independência nos assuntos 
de sua competência. São as autoridades públicas supremas do Governo e da Administração na área de 
sua atuação, pois não estão hierarquizadas, sujeitando-se apenas aos graus e limites constitucionais e 
legais de jurisdição. Em doutrina, os agentes políticos têm plena liberdade funcional, equiparável à 
independência dos juizes nos seus julgamentos, e, para tanto, ficam a salvo de responsabilidade civil por 
seus eventuais erros de atuação, a menos que tenham agido com culpa grosseira, má-fé ou abuso de 
poder. Nesta categoria encontram-se os Chefes de Executivo (Presidente da República, Governadores e 
Prefeitos) e seus auxiliares imediatos (Ministros e Secretários de Estado e de Município); os membros das 
Corporações Legislativas (Senadores, Deputados e Vereadores); os membros do Poder Judiciário 
(Magistrados em geral); os membros do Ministério Público (Procuradores da República e da Justiça, 
Promotores e Curadores Públicos)..." (Negritos não-originais, assim como os futuros.) 2.1 Tais agentes, 
portanto, não agem em nome próprio, mas em nome do Estado, exercendo função eminentemente 
pública, de modo que não há como lhes atribuir responsabilidade direta por eventuais danos causados a 
terceiros no desempenho de suas funções. Com efeito, o magistrado, ao outorgar a prestação 
jurisdicional, atuou em nome do Estado-Juiz, exercendo a atribuição que lhe fora imposta 
constitucionalmente. Do mesmo modo, ao presidir a solenidade de diplomação dos candidatos eleitos em 
1992, o MM. Juiz de Direito se manifestou como autoridade pública (agente político), razão pela qual não 
poderia ter sido diretamente acionado pelo postulante. 2.2 Ora, o § 6º do art. 37 é expresso ao 
estabelecer que 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. 
O texto constitucional não restringiu a responsabilidade do Estado aos atos praticados pelos funcionários 
públicos como na Carta anterior, mas consignou o termo agente - gênero do qual é espécie o agente 
político, abarcando, assim, os atos praticados por todos os agentes públicos. Desse modo, em 
consonância com o comando constitucional, o postulante deveria ter ajuizado a ação em face da Fazenda 
Estadual - responsável pelos eventuais danos causados pela autoridade ao exercer as suas atribuições -, 
a qual, posteriormente, teria assegurado o direito de regresso contra o responsável nas hipóteses de dolo 
ou culpa. 2.3 Vale transcrever, quanto ao tema, a lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA, em sua obra "Curso 
de Direito Constitucional Positivo", 14ª ed., pág. 620: "Responsabilidade civil significa a obrigação de 
reparar os danos ou prejuízos de natureza patrimonial (e, às vezes, moral) que uma pessoa cause a 
outrem... A obrigação de indenizar é da pessoa jurídica a que pertencer o agente. O prejudicado há que 
mover a ação de indenização contra a Fazenda Pública respectiva ou contra a pessoa jurídica privada 
prestadora de serviço público, não contra o agente causador do dano. O princípio da impessoalidade vale 
aqui também, 
O terceiro prejudicado não tem que provar que o agente procedeu com culpa ou dolo, para lhe correr o 
direito ao ressarcimento dos danos sofridos. A doutrina do risco administrativo isenta-o do ônus de tal 
prova, basta comprove o dano e que este tenha sido causado por agente da entidade imputada. A culpa 
ou dolo do agente, caso haja, é problema das relações funcionais que escapa à indagação do 
prejudicado. Cabe à pessoa jurídica acionada verificar se seu agente operou culposa ou dolosamente 
para o fim de mover-lhe ação regressiva assegurada no dispositivo constitucional, visando a cobrar as 
importâncias despendidas com o pagamento da indenização. Se o agente não se houve com culpa ou 
dolo, não comportará ação regressiva contra ele, pois nada tem de pagar." 2.4 Ao analisar a discussão 
ora travada, JOSÉ CRETELLA JÚNIOR ("Manual de Direito Administrativo", 2ª ed., págs. 348/347) 
distingue as funções jurisdicional e administrativa praticadas pelo magistrado no exercício de suas 
atribuições, concluindo que em ambas o Estado responde objetivamente pelos eventuais prejuízos por ele 
causados. É o que se depreende do trecho abaixo transcrito, sobre o qual se fundou, inclusive, a r. 
sentença que julgou extinto o processo (aliás, corretamente): "No campo do Poder Judiciário, editam-se 
atos judiciais jurisdicionais e atos judiciais não-jurisdicionais ou atos administrativos materiais. Os 
primeiros são atos típicos, atos, por excelência, do Poder Judiciário; os segundos são atos administrativos 
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editados pelo Judiciário, agora nas vestes de administrador. Sempre que estes atos produzem dano ao 
particular, vai-se indagar se o Estado é responsável. A responsabilidade do Estado por atos judiciais é 
assunto relevante no campo do direito e tem sido bem tratado pelos tribunais brasileiros. É uma espécie 
do gênero responsabilidade do Estado por atos decorrentes do serviço público, porque o ato judicial é, 
antes de tudo, ato público, ato de pessoa que exerce o serviço público judiciário. O magistrado é 
equiparado, para esses efeitos, ao funcionário público. Pelos prejuízos que os atos judiciais, quer 
jurisdicionais, quer não-jurisdicionais, causem ao administrado, responderá o Estado, quer se prove a 
culpa ou o dolo do magistrado, quer os danos sejam ocasionados pelo serviço da administração da 
Justiça, que é, primordialmente, um serviço Público do Estado. Se há uma culpa ou dolo do julgador, o 
Estado responde pelos prejuízos causados, exercendo depois o direito de regresso contra o causador do 
dano." 3. Portanto, considerando que a legitimidade passiva, em tais hipóteses, é reservada ao Estado, e 
tendo em vista a ausência de responsabilidade concorrente em face dos eventuais prejuízos causados a 
terceiros pela autoridade julgadora no exercício de suas funções, a teor do art. 37, § 6º da Lei Maior, o 
parecer é pelo provimento do recurso." 
Acolhendo os fundamentos desse bem lançado pronunciamento da Procuradoria-Geral da República, 
conheço do recurso extraordinário e lhe dou provimento. 
* acórdão publicado no DJU de 12.4.2002 
 
37. INFORMATIVO Nº 264/STF – 15 a 19 de abril de 2002. 
 
PLENÁRIO 
ADPF: Cabimento 
Concluído o julgamento de preliminar sobre a admissibilidade da argüição de descumprimento de preceito 
fundamental, ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista-PDT, contra a MP 2.019/2000, que fixa o 
valor do salário-mínimo (v. Informativo 195). O Tribunal, colhido o voto de desempate do Min. Néri da 
Silveira, conheceu da argüição por entender que a medida judicial existente - ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão - não seria, em princípio, eficaz para sanar a alegada lesividade, não se 
aplicando à espécie o §1º do art. 4º da Lei 9.882/99 ("Não se admitirá argüição de descumprimento de 
preceito fundamental quando houver outro meio eficaz de sanar a lesividade."). Vencidos os Ministros 
Octavio Gallotti, relator, Nelson Jobim, Maurício Corrêa, Sydney Sanches e Moreira Alves, que não 
conheciam da ação. Em seguida, suspendeu-se a conclusão do julgamento para que os autos sejam 
encaminhados, por sucessão, à Ministra Ellen Gracie. 
ADPF 4-DF, rel. Min. Octavio Gallotti, 17.4.2002.(ADPF-4) 
 
38. INFORMATIVO Nº 265/STF – 22 a 26 de abril de 2002. 
 
SEGUNDA TURMA 
Concurso Público: Direito à Nomeação 
Por ofensa ao art. 37, IV, da CF ("durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele 
aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre 
novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;"), a Turma deu provimento a recurso 
extraordinário para assegurar a nomeação de candidatos aprovados em concurso público para o cargo de 
professor assistente da Universidade de São Paulo - USP. Considerou-se que, no caso concreto, ficara 
comprovada a necessidade da Administração no preenchimento das vagas, haja vista que a Universidade 
de São Paulo contratara, no prazo de validade do concurso, dois professores para exercerem o mesmo 
cargo, sob o regime trabalhista - sendo um deles candidato aprovado do mesmo concurso. Afastou-se, 
ainda, a fundamentação constante do acórdão recorrido no sentido de que seria necessária a abertura de 
novo concurso pela Administração para a comprovação da existência das vagas. Precedente citado: RE 
192.568-PI (DJU de 13.9.96).  
RE 273.605-SP, rel. Min. Néri da Silveira, 23.4.2002. (RE-273605) 
 

DIVERSOS  

 
39. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 23.769-4 (D.J.U. de 11.04.2002, Seção 1, pp. 2-3). 
 
PROCED.: BAHIA 
RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE 
IMPTE.: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO 
ADV.: MOACIR ANTONIO MACHADO DA SILVA 
IMPDO.: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO 
IMPDO.: PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
ASSIST.: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO – ANAMATRA 
ADVDOS.: ALBERTO PAVIE RIBEIRO E OUTROS 
LIT.PAS.: RAYMUNDO ANTÔNIO CARNEIRO PINTO 
LIT.PAS.: LUIZ TADEU LEITE VIEIRA 
LIT.PAS.: DALILA NASCIMENTO ANDRADE 
LIT.PAS.: VÂNIA JACIRA TANAJURA CHAVES 
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LIT.PAS.: MARIA DAS GRAÇAS SILVANY DOURADO LARANJEIRA 
LIT.PAS.: DELZA MARIA CAVALCANTE KARR LEITE 
LIT.PAS.: MARIA DAS GRAÇAS OLIVA BONESS 
LIT.PAS.: YARA RIBEIRO DIAS TRINDADE 
LIT.PAS.: MARIA DE LOURDES LINHARES LIMA DE OLIVEIRA 
LIT.PAS.: ELISA MARIA AMADO DE MORAES 
LIT.PAS.: VALTÉRCIO RONALDO DE OLIVEIRA 
ADVDOS.: NILSON CASTELO BRANCO E OUTRO 
 
Decisão: Por unanimidade, o Tribunal rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Presidente da 
República e de inépcia da inicial. No mérito, após os votos da Senhora Ministra Ellen Gracie, Relatora, e 
dos Senhores Ministros Nelson Jobim, Maurício Corrêa, Ilmar Galvão, Carlos Velloso, Celso de Mello, 
Sepúlveda Pertence, Sydnei Sanches, Néri da Silveira e Moreira Alves, indeferindo a segurança, pediu 
vista o Presidente, o Senhor Ministro Marco Aurélio. Falaram, pela impetrante, o Dr. Moacir Antonio 
Machado da Silva, e, pela assistente e pelos litisconsortes passivos, o Dr. Alberto Pavie Ribeiro. Plenário, 
20.03.2002. 
Decisão: O Tribunal, a uma só voz, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Presidente da 
República e de inépcia da inicial, e indeferiu a segurança. Votou o Presidente, o Senhor Ministro Marco 
Aurélio. Ausente, justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro Maurício Corrêa, que já proferira 
voto na assentada anterior. Plenário, 03.04.2002. 
 
40. EDITAL, DE 26 DE MARÇO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 02.04.2002, 1º Caderno, p. 12). 
 
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, do  Dr. CARLOS 
HENRIQUE SELBACH, conforme Portaria nº 1127/2002. Porto Alegre, 26 de março de 2002.  Ass. ROSA 
MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
41. EDITAL, DE 02 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 04.04.2002, 1º Caderno, p. 52). 
 
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 ALEGRETE. Porto Alegre, 02 de abril de 2002.  Ass. ROSA MARIA 
WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
42. EDITAL, DE 02 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 04.04.2002, 1º Caderno, p. 52). 
 
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 1ª Vara do Trabalho  de TAQUARA, em virtude da aposentadoria da Juíza Titular, Dra. VERA 
LÚCIA KOLLING,  conforme Portaria nº 974, de 11.3.2002, publicada no D.O.E. de 03.4.2002. Porto 
Alegre, 03 de abril de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
43. EDITAL, DE 04 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.04.2002, 1º Caderno, p. 157). 
 
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 VACARIA, em virtude da remoção, a pedido, do Dr. ROSIUL DE 
FREITAS AZAMBUJA,  conforme Portaria nº 1345/2002 Porto Alegre, 04 de abril de 2002.  Ass. ROSA 
MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
44. EDITAL, DE 04 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.04.2002, 1º Caderno, p. 157). 
 
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 1ª Vara do Trabalho  de BENTO GONÇALVES, em virtude da remoção, a pedido, da Dra. 
ROSEMARIE TEIXEIRA SIEGMANN,  conforme Portaria nº 1346/2002 Porto Alegre, 04 de abril de 2002.  
Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
45. EDITAL, DE 04 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.04.2002, 1º Caderno, p. 157). 
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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 1ª Vara do Trabalho  de CAXIAS DO SUL, em virtude da remoção, a pedido, da Dra. SONIA 
MARIA FRAGA DA SILVA,  conforme Portaria nº 1347/2002 Porto Alegre, 04 de abril de 2002.  Ass. 
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
46. EDITAL, DE 17 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 18.04.2002, 1º Caderno, p. 72). 
 
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 BAGÉ. Porto Alegre, 17 de abril de 2002.  Ass. ROSA MARIA 
WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
47. EDITAL, DE 18 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 19.04.2002, 1º Caderno, p. 96). 
 
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, 18 de abril de 2002.  Ass. ROSA 
MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
48. EDITAL, DE 23 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 24.04.2002, 1º Caderno, p. 84). 
 
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 2ª Vara do Trabalho  de TAQUARA, em virtude da remoção, a pedido, da Dra. SONIA MARIA 
FRAGA DA SILVA, conforme Portaria nº 1633/2002. Porto Alegre, 23 de abril de 2002.  Ass. ROSA 
MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
  
49. EDITAL, DE 23 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 24.04.2002, 1º Caderno, p. 84). 
 
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 CRUZ ALTA, em virtude da remoção, a pedido, da Dra. ANITA JOB 
LÜBBE, conforme Portaria nº 1634/2002. Porto Alegre, 23 de abril de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER 
CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
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	LEIS 
	 
	01. LEI Nº 10.421, DE 15 DE ABRIL DE 2002 (D.O.U. de 16.04.2002, Seção 1, p. 1). Estende à mãe adotiva o direito à licença-maternidade e ao salário-maternidade, alterando a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 
	 
	O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
	Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
	 
	Art. 1º O art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação: 
	 
	"Art. 392. A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário. 
	§ 1º A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º (vigésimo oitavo) dia antes do parto e ocorrência deste. 
	§ 2º Os períodos de repouso, antes e depois do parto, poderão ser aumentados de 2 (duas) semanas cada um, mediante atestado médico. 
	§ 3º Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito aos 120 (cento e vinte) dias previstos neste artigo. 
	§ 4º (VETADO) 
	§ 5º (VETADO)"(NR) 
	 
	Art. 2º A Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo: 
	 
	"Art. 392-A. À empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança será concedida licença-maternidade nos termos do art. 392, observado o disposto no seu § 5º. 
	§ 1º No caso de adoção ou guarda judicial de criança até 1 (um) ano de idade, o período de licença será de 120 (cento e vinte) dias. 
	§ 2º No caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 1 (um) ano até 4 (quatro) anos de idade, o período de licença será de 60 (sessenta) dias. 
	§ 3º No caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 4 (quatro) anos até 8 (oito) anos de idade, o período de licença será de 30 (trinta) dias. 
	§ 4º A licença-maternidade só será concedida mediante apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã." 
	 
	Art. 3º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo: 
	 
	"Art. 71-A. À segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é devido salário-maternidade pelo período de 120 (cento e vinte) dias, se a criança tiver até 1(um) ano de idade, de 60 (sessenta) dias, se a criança tiver entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de idade, e de 30 (trinta) dias, se a criança tiver de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de idade." 
	 
	Art. 4º No caso das seguradas da previdência social adotantes, a alíquota para o custeio das despesas decorrentes desta Lei será a mesma que custeia as seguradas gestantes, disposta no inciso I do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 
	 
	Art. 5º As obrigações decorrentes desta Lei não se aplicam a fatos anteriores à sua publicação. 
	 
	Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
	 
	Brasília, 15 de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
	FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Miguel Reale Júnior, Paulo Jobim Filho e José Cechin* 
	*Retificação publicada no D.O.U. de 17.04.2002, Seção 1, p. 1. 
	 
	02. LEI Nº 10.429, DE 24 DE ABRIL DE 2002 (D.O.U. de 25.04.2002, Seção 1, p. 21). Institui o Auxílio-Aluno no âmbito do Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores de Enfermagem - Profae. 
	 
	Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 21, de 2002, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, promulgo a seguinte Lei: 
	 
	Art. 1º Fica instituído para os exercícios de 2002 e 2003 o Auxílio-Aluno, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos alunos matriculados em cursos integrantes do Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem - Profae, nos deslocamentos de suas residências para os locais de realização dos cursos que estiverem freqüentando e destes para suas residências. 
	§ 1º O valor mensal do Auxílio-Aluno, a ser pago pela União, em pecúnia, será de R$ 30,00 (trinta reais) por mês. 
	§ 2º É vedada a incorporação do auxílio a que se refere este artigo aos vencimentos, à remuneração, ao provento ou à pensão. 
	§ 3º O Auxílio-Aluno, de natureza jurídica indenizatória, não será considerado para fins de incidência de imposto de renda ou de contribuição para o Plano de Seguridade Social e planos de assistência à saúde. 
	§ 4º Na hipótese de pagamento mediante operação sujeita à incidência da contribuição instituída pela Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, ou do tributo que a suceder, o crédito do benefício será acrescido do valor correspondente àquela contribuição ou tributo. 
	 
	Art. 2º O Auxílio-Aluno não será devido cumulativamente com benefício de espécie semelhante ou vantagem pessoal originária de qualquer forma de indenização ou auxílio pago sob o mesmo título ou idêntico fundamento. 
	 
	Art. 3º Farão jus ao Auxílio-Aluno os alunos que estiverem freqüentando efetivamente os cursos do Profae. 
	§ 1º A concessão do auxílio será automaticamente cancelada nos casos de: 
	I - comprovada quebra de assiduidade; e 
	II - abandono ou evasão. 
	§ 2º O cancelamento da concessão do Auxílio-Aluno, por quebra de assiduidade, será feito quando for verificado que o aluno não obteve, no mês, 75% (setenta e cinco por cento) de presença. 
	 
	Art. 4º A concessão do Auxílio-Aluno dar-se-á conforme o disposto em regulamento, que estabelecerá, ainda, o prazo máximo para sua implementação. 
	 
	Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
	 
	Congresso Nacional, em 24 de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República 
	 
	Senador RAMEZ TEBET 
	Presidente da Mesa do Congresso Nacional 
	 
	LEI ESTADUAL 
	 
	03. LEI ESTADUAL Nº 11.787, DE 01 DE MAIO DE 2002 (D.O.E. de 02.05.2002, p. 1). Institui os novos Pisos Salariais no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, para as categorias profissionais que menciona, com fundamento na Lei Complementar nº 103, de 14 de julho de 2000, e dá outras providências. 
	 
	O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
	Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do Estado, que a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte: 
	 
	Art. 1º - O Piso Salarial a que se refere o inciso V do artigo 7º da Constituição Federal, nos termos da Lei Complementar nº 103, de 14 de julho de 2000, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, será: 
	I – de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), para os seguintes trabalhadores: 
	a) na agricultura e na pecuária; 
	b) nas indústrias extrativas; 
	c) em empresas de pesca;  
	d) empregados domésticos; 
	e) em turismo e hospitalidade; 
	f) nas indústrias da construção civil; 
	g) nas indústrias de instrumentos musicais e brinquedos; 
	i) em estabelecimentos hípicos. 
	II – de R$ 266,00 (duzentos e sessenta e seis reais) para os seguintes trabalhadores: 
	a) nas indústrias do vestuário e do calçado; 
	b) nas indústrias de fiação e tecelagem; 
	c) nas indústrias de artefatos de couro; 
	d) nas indústrias do papel, papelão e cortiça; 
	e) em empresas distribuidoras e vendedoras de jornais e revistas e empregados em bancas, vendedores ambulantes de jornais e revistas; 
	f) empregados da administração das empresas proprietárias de jornais e revistas; 
	g) empregados em estabelecimentos de serviços de saúde. 
	III – de R$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais) para os seguintes trabalhadores: 
	a) nas indústrias do mobiliário; 
	b) nas indústrias químicas e farmacêuticas; 
	c) nas indústrias cinematográficas; 
	d) nas indústrias da alimentação; 
	e) empregados no comércio em geral; 
	f) empregados de agentes autônomos do comércio. 
	IV – de R$ 283,00 (duzentos e oitenta e três reais), para os seguintes trabalhadores: 
	a) nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico; 
	b) nas indústrias gráficas; 
	c) nas indústrias de vidros, cristais, espelhos, cerâmica de louça e porcelana; 
	d) nas indústrias de artefatos de borracha; 
	e) em empresas de seguros privados e capitalização e de agentes autônomos de seguros privados e de crédito;  
	f) em edifícios e condomínios residenciais, comerciais e similares; 
	g) nas indústrias de joalheria e lapidação de pedras preciosas; 
	h) auxiliares em administração escolar (empregados de estabelecimentos de ensino). 
	§ 1º - Consideram-se compreendidos nos incisos e alíneas integrantes do caput deste artigo as categorias de trabalhadores integrantes dos grupos do quadro anexo do artigo 577 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
	§ 2º - A data-base para reajuste dos pisos salariais é de 1º de maio. 
	 
	Art. 2º - Os pisos fixados nesta Lei não substituem, para quaisquer fins de direito, o salário mínimo previsto no inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal.  
	 
	Art. 3º - Esta Lei não se aplica aos empregados que têm piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo e aos servidores públicos municipais. 
	 
	Art. 4º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de maio de 2002. 
	 
	Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 
	 
	PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 01 de maio de 2002. 
	OLÍVIO DUTRA, 
	Governador do Estado. 
	 
	Secretário de Estado da Justiça e da Segurança. 
	 
	Secretário de Estado da Fazenda. 
	 
	Secretário de Estado do Trabalho, Cidadania e Assistência Social. 
	 
	Registre-se e publique-se. 
	 
	GUSTAVO DE MELLO, 
	Chefe da Casa Civil. 
	 
	DECRETOS 
	 
	04. DECRETO Nº 4.176, DE 28 DE MARÇO DE 2002 (D.J.U. de 01.04.2002, Seção 1, pp. 1- 6). Estabelece normas e diretrizes para a elaboração, a redação, a alteração, a consolidação e o encaminhamento ao Presidente da República de projetos de atos normativos de competência dos órgãos do Poder Executivo Federal, e dá outras providências. 
	 
	O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, 
	DECRETA: 
	 
	Objeto e Âmbito de Aplicação 
	Art. 1º Este Decreto estabelece normas e diretrizes para a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação de atos normativos a serem encaminhados ao Presidente da República pelos Ministérios e órgãos da estrutura da Presidência da República. 
	Parágrafo único. Consideram-se atos normativos para efeitos deste Decreto as leis, as medidas provisórias e os decretos. 
	 
	 
	TÍTULO I 
	DAS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES 
	 
	Capítulo I 
	DA NUMERAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS 
	 
	Leis 
	Art. 2º As leis complementares, ordinárias e delegadas terão numeração seqüencial em continuidade às séries iniciadas em 1946. 
	 
	Medidas Provisórias 
	Art. 3º As medidas provisórias terão numeração seqüencial, iniciada a partir da publicação da Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001. 
	 
	Decretos 
	Art. 4º Somente os decretos de caráter normativo terão numeração, que se dará seqüencialmente em continuidade às séries iniciadas em 1991. 
	§ 1º Os decretos pessoais e os de provimento ou de vacância de cargo público serão identificados apenas pela data. 
	§ 2º Os demais decretos serão identificados pela data e pela ementa, elaborada na forma do art. 6. 
	 
	Capítulo II 
	DA ELABORAÇÃO, DA ARTICULAÇÃO, DA REDAÇÃO E DA ALTERAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS 
	 
	Seção I 
	Das Regras Gerais de Elaboração 
	 
	Estrutura 
	Art. 5º O projeto de ato normativo será estruturado em três partes básicas: 
	I - parte preliminar, com a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas; 
	II - parte normativa, com as normas que regulam o objeto definido na parte preliminar; e 
	III - parte final, com as disposições sobre medidas necessárias à implementação das normas constantes da parte normativa, as disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de revogação, quando couber. 
	 
	Art. 6º A ementa explicitará, de modo conciso e sob a forma de título, o objeto do ato normativo. 
	 
	Objeto e Assunto 
	Art. 7º O primeiro artigo do texto do projeto indicará o objeto e o âmbito de aplicação do ato normativo a ser editado. 
	§ 1º O âmbito de aplicação do ato normativo será estabelecido de forma específica, em conformidade com o conhecimento técnico ou científico da área respectiva. 
	§ 2º O projeto de ato normativo terá um único objeto, exceto quando se tratar de projeto de codificação. 
	§ 3º Os projetos de atos normativos não conterão matéria estranha ao objeto a que visa disciplinar, ou a este não vinculado por afinidade, pertinência ou conexão. 
	 
	Art. 8º Idêntico assunto não será disciplinado por mais de um projeto de ato normativo da mesma espécie, salvo quando um se destinar, por remissão expressa, a complementar o outro, considerado básico. 
	 
	Art. 9º Evitar-se-á projeto de ato normativo de caráter independente quando existir em vigor ato normativo que trate do mesmo assunto. 
	Parágrafo único. Na hipótese do caput será preferível a inclusão dos novos dispositivos no texto do ato normativo em vigor. 
	 
	Autorização Legislativa 
	Art. 10. O projeto de lei não estabelecerá autorização legislativa pura ou incondicionada. 
	 
	Lei Penal 
	Art. 11. O projeto de lei penal manterá a harmonia da legislação em vigor sobre a matéria, mediante: 
	I - a compatibilização das novas penas com aquelas já existentes, tendo em vista os bens jurídicos protegidos e a semelhança dos tipos penais descritos; e 
	II - a definição clara e objetiva de crimes. 
	Parágrafo único. A formulação de normas penais em branco deverá ser evitada. 
	 
	Lei Tributária 
	Art. 12. No projeto de lei ou de medida provisória que institua ou majore tributo, serão observados os princípios da irretroatividade e da anterioridade tributárias, estabelecidos, respectivamente, nas alíneas "a" e "b" do inciso III do art. 150 da Constituição. 
	Parágrafo único. O disposto no caput, quanto ao princípio da anterioridade tributária, não se aplicará aos projetos que visem à majoração dos impostos previstos nos arts. 153, incisos I, II, IV e V, e 154, inciso II, da Constituição. 
	 
	Art. 13. No projeto de lei ou de medida provisória que institua ou majore contribuição social, incluir-se-á dispositivo com a previsão de cobrança do tributo somente após noventa dias da data da publicação do ato normativo. 
	 
	Art. 14. No projeto de lei ou de medida provisória que institua ou majore taxa, o valor do tributo deverá ser proporcional ao custo do serviço público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 
	 
	Lei Processual 
	Art. 15. As manifestações da Advocacia-Geral da União serão obrigatórias quando se tratar de projeto de lei processual. 
	 
	Regulamentação de Lei ou de Medida Provisória 
	Art. 16. Os projetos de atos normativos regulamentares não estabelecerão normas que ampliem ou reduzam o âmbito de aplicação da lei ou da medida provisória a ser regulamentada ou que sejam estranhas ao seu objeto. 
	 
	Decreto Autônomo 
	Art. 17. Serão disciplinadas exclusivamente por decretos as matérias sobre: 
	I - extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; e 
	II - organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. 
	§ 1º O projeto de decreto que dispuser sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, não disciplinará nenhuma outra matéria. 
	§ 2º O projeto de decreto que tratar da matéria referida no inciso II do caput não deverá regulamentar disposições de lei ou de medida provisória. 
	§ 3º Quando impossível ou inconveniente a observância do disposto no § 2º, os dispositivos que tratam da matéria referida no inciso II do caput serão separados daqueles que têm natureza regulamentar e agrupados por meio de especificação temática do seu conteúdo. 
	 
	Remissão a Normas 
	Art. 18. A remissão a normas de outros atos normativos far-se-á, de preferência, mediante explicitação mínima de seu conteúdo e não apenas por meio da citação do dispositivo. 
	 
	Vigência e Contagem de Prazo 
	Art. 19. O texto do projeto indicará de forma expressa a vigência do ato normativo. 
	§ 1º A cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" somente será utilizada nos projetos de ato normativo de menor repercussão. 
	§ 2º Nos projetos de ato normativo de maior repercussão, será: 
	I - estabelecido período de vacância razoável para que deles se tenha amplo conhecimento; e 
	II - utilizada a cláusula "esta lei entra em vigor após decorridos (o número de) dias de sua publicação oficial". 
	 
	Art. 20. A contagem do prazo para entrada em vigor dos atos normativos que estabeleçam período de vacância far-se-á incluindo a data da publicação e o último dia do prazo, entrando em vigor no dia subseqüente à sua consumação integral. 
	 
	Cláusula de Revogação 
	Art. 21. A cláusula de revogação relacionará, de forma expressa, todas as disposições que serão revogadas com a entrada em vigor do ato normativo proposto. 
	 
	Seção II 
	Da Articulação 
	Art. 22. Os textos dos projetos de ato normativo observarão as seguintes regras: 
	I - a unidade básica de articulação é o artigo, indicado pela abreviatura "Art.", seguida de numeração ordinal até o nono e cardinal, acompanhada de ponto, a partir do décimo; 
	II - a numeração do artigo é separada do texto por dois espaços em branco, sem traços ou outros sinais; 
	III - o texto do artigo inicia-se com letra maiúscula e termina com ponto ou, nos casos em que se desdobrar em incisos, com dois-pontos; 
	IV - o artigo desdobra-se em parágrafos ou em incisos e o parágrafo, em incisos; 
	V - o parágrafo único de artigo é indicado pela expressão "Parágrafo único", seguida de ponto e separada do texto normativo por dois espaços em branco; 
	VI - os parágrafos de artigo são indicados pelo símbolo "§", seguido de numeração ordinal até o nono e cardinal, acompanhada de ponto, a partir do décimo; 
	VII - a numeração do parágrafo é separada do texto por dois espaços em branco, sem traços ou outros sinais; 
	VIII - o texto do parágrafo único e dos parágrafos inicia-se com letra maiúscula e termina com ponto ou, nos casos em que se desdobrar em incisos, com dois-pontos; 
	IX - os incisos são indicados por algarismos romanos seguidos de hífen, o qual é separado do algarismo e do texto por um espaço em branco; 
	X - o texto do inciso inicia-se com letra minúscula, salvo quando se tratar de nome próprio, e termina com: 
	a) ponto-e-vírgula; 
	b) dois pontos, quando se desdobrar em alíneas; ou 
	c) ponto, caso seja o último; 
	XI - o inciso desdobra-se em alíneas, indicadas com letra minúscula seguindo o alfabeto e acompanhada de parêntese, separado do texto por um espaço em branco; 
	XII - o texto da alínea inicia-se com letra minúscula, salvo quando se tratar de nome próprio, e termina com: 
	a) ponto-e-vírgula; 
	b) dois pontos, quando se desdobrar em itens; ou 
	c) ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou parágrafo; 
	XIII - a alínea desdobra-se em itens, indicados por algarismos arábicos, seguidos de ponto e separados do texto por um espaço em branco; 
	XIV - o texto do item inicia-se com letra minúscula, salvo quando se tratar de nome próprio, e termina com: 
	a) ponto-e-vírgula; ou 
	b) ponto, caso seja o último e anteceda artigo ou parágrafo; 
	XV - o agrupamento de artigos pode constituir subseção; o de subseções, seção; o de seções, capítulo; o de capítulos, título; o de títulos, livro; e o de livros, parte; 
	XVI - os capítulos, os títulos, os livros e as partes são grafados em letras maiúsculas e identificados por algarismos romanos; 
	XVII - a parte pode subdividir-se em parte geral e parte especial, ou em partes expressas em numeral ordinal, por extenso; 
	XVIII - as subseções e seções são indicadas por algarismos romanos, grafadas em letras minúsculas e postas em negrito; 
	XIX - os agrupamentos referidos no inciso XV podem também ser subdivididos em "Disposições Preliminares", "Disposições Gerais", "Disposições Finais" e "Disposições Transitórias"; 
	XX - utiliza-se um espaço simples entre capítulos, seções, artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens; 
	XXI - o texto deve ter dezoito centímetros de largura, com margem esquerda de dois centímetros e direita de um, ser digitado em "Times New Roman", corpo 12, em papel de tamanho A4 (vinte e nove centímetros e quatro milímetros por vinte e um centímetros); 
	XXII - as palavras e as expressões em latim ou em outras línguas estrangeiras são grafadas em negrito; 
	XXIII - a epígrafe, formada pelo título designativo da espécie normativa e pela data de promulgação, é grafada em letras maiúsculas, sem negrito, de forma centralizada; e 
	XXIV - a ementa é alinhada à direita, com nove centímetros de largura. 
	 
	Seção III 
	Da Redação 
	Art. 23. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observado o seguinte: 
	I - para a obtenção da clareza: 
	a) usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo quando a norma versar sobre assunto técnico, hipótese em que se pode empregar a nomenclatura própria da área em que se está legislando; 
	b) usar frases curtas e concisas; 
	c) construir as orações na ordem direta, evitando preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis; 
	d) buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais, de preferência o tempo presente ou o futuro simples do presente; e 
	e) usar os recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando os abusos de caráter estilístico; 
	II - para a obtenção da precisão: 
	a) articular a linguagem, técnica ou comum, com clareza, de modo que permita perfeita compreensão do objetivo, do conteúdo e do alcance do ato normativo; 
	b) expressar a idéia, quando repetida no texto, por meio das mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia com propósito meramente estilístico; 
	c) evitar o emprego de expressão ou palavra que confira duplo sentido ao texto; 
	d) escolher termos que tenham o mesmo sentido e significado na maior parte do território nacional, evitando o uso de expressões locais ou regionais; 
	e) usar apenas siglas consagradas pelo uso, observado o princípio de que a primeira referência no texto seja acompanhada de explicitação de seu significado; 
	f) indicar, expressamente, o dispositivo objeto de remissão, por meio do emprego da abreviatura "art." seguida do correspondente número, ordinal ou cardinal; 
	g) utilizar as conjunções "e" ou "ou" no penúltimo inciso, alínea ou item, conforme a seqüência de dispositivos seja, respectivamente, cumulativa ou disjuntiva; 
	h) grafar por extenso quaisquer referências a números e percentuais, exceto data, número de ato normativo e casos em que houver prejuízo para a compreensão do texto; 
	i) expressar valores monetários em algarismos arábicos, seguidos de sua indicação por extenso, entre parênteses; 
	j) empregar nas datas as seguintes formas: 
	1. 4 de março de 1998 e não 04 de março de 1998; e 
	2. 1º de maio de 1998 e não 1 de maio de 1998; 
	l) grafar a remissão aos atos normativos das seguintes formas: 
	1. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, na ementa, no preâmbulo, na primeira remissão e na cláusula de revogação; e 
	2. Lei nº 8.112, de 1990, nos demais casos; e 
	m) grafar a indicação do ano sem o ponto entre as casas do milhar e da centena; 
	III - para a obtenção da ordem lógica: 
	a) reunir sob as categorias de agregação - subseção, seção, capítulo, título e livro - apenas as disposições relacionadas com a matéria nelas especificada; 
	b) restringir o conteúdo de cada artigo a um único assunto ou princípio; 
	c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida; e 
	d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, das alíneas e dos itens. 
	 
	Seção IV 
	Da Alteração 
	 
	Art. 24. A alteração de atos normativos far-se-á mediante: 
	I - reprodução integral em um só texto, quando se tratar de alteração considerável; 
	II - revogação parcial; ou 
	III - substituição, supressão ou acréscimo de dispositivo. 
	Parágrafo único. Nas hipóteses do inciso III, serão observadas as seguintes regras: 
	I - a numeração dos dispositivos alterados não pode ser modificada; 
	II - é vedada toda renumeração de artigos e de unidades superiores a artigo, referidas no inciso XV do art. 22, devendo ser utilizados, separados por hífen, o número do artigo ou da unidade imediatamente anterior e as letras maiúsculas, em ordem alfabética, tantas quantas forem necessárias para identificar os acréscimos; 
	III - é permitida a renumeração de parágrafos, incisos, alíneas e itens, desde que seja inconveniente o acréscimo da nova unidade ao final da seqüência; 
	IV - é vedado o aproveitamento de número ou de letra de dispositivo revogado, vetado, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou cuja execução tenha sido suspensa pelo Senado Federal com fundamento no art. 52, inciso X, da Constituição; 
	V - nas publicações subseqüentes do texto integral do ato normativo, o número ou a letra de dispositivo revogado, vetado, declarado inconstitucional ou cuja execução tenha sido suspensa devem ser acompanhados tão-somente das expressões "revogado", "vetado", "declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal", ou "execução suspensa pelo Senado Federal, na forma do art. 52, X, da Constituição Federal"; 
	VI - nas hipóteses do inciso V, devem ser inseridas na publicação notas de rodapé explicitando o dispositivo e a lei de revogação, a mensagem de veto do Presidente da República, a decisão declaratória de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal ou a resolução de suspensão da execução do dispositivo editada pelo Senado Federal; e 
	VII - o artigo com alteração de redação, supressão ou acréscimo no caput ou em seus desdobramentos deve ser identificado, somente ao final da última unidade, com as letras "NR" maiúsculas, entre parênteses. 
	 
	Art. 25. O projeto que alterar significativamente ato normativo existente conterá, ao final de seu texto, artigo determinando a republicação do ato normativo alterado, com as modificações nele realizadas desde a sua entrada em vigor. 
	 
	Capítulo III 
	DA CONSOLIDAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS 
	 
	Definição de Consolidação da Legislação Federal 
	Art. 26. As leis federais serão reunidas em codificações e consolidações, compostas por volumes com as matérias conexas ou afins, constituindo em seu todo a Consolidação da Legislação Federal. 
	Parágrafo único. A consolidação consistirá na reunião de todas as leis pertinentes a determinada matéria em um único diploma legal, com a revogação formal das leis incorporadas à consolidação e sem modificação do alcance nem interrupção da força normativa dos dispositivos consolidados. 
	 
	Alterações Admitidas 
	Art. 27. Preservado o conteúdo normativo original dos dispositivos consolidados, os projetos de lei de consolidação conterão apenas as seguintes alterações: 
	I - introdução de novas divisões do texto legal básico; 
	II - diferente colocação e numeração dos artigos consolidados; 
	III - fusão de dispositivos repetitivos ou de valor normativo idêntico; 
	IV - atualização da denominação de órgãos e de entidades da Administração Pública Federal; 
	V - atualização de termos e de modos de escrita antiquados; 
	VI - atualização do valor de multas e de penas pecuniárias, com base em indexador padrão; 
	VII - eliminação de ambigüidades decorrentes do mau uso do vernáculo; 
	VIII - homogeneização terminológica do texto; 
	IX - supressão de dispositivos declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, observada, no que couber, a suspensão pelo Senado Federal de execução de dispositivos, na forma do art. 52, inciso X, da Constituição; 
	X - supressão de dispositivos não recepcionados pela Constituição em vigor; 
	XI - declaração expressa de revogação de dispositivos implicitamente revogados por leis posteriores; e 
	XII - declaração expressa de revogação de dispositivos de leis temporárias cuja vigência tenha expirado. 
	§ 1º As providências a que se referem os incisos IX, X, XI e XII serão expressamente fundamentadas, com a indicação precisa das fontes de informação que lhes serviram de base. 
	§ 2º Os dispositivos de leis temporárias ainda em vigor à época da consolidação serão incluídos na parte das disposições transitórias. 
	 
	Art. 28. Admitir-se-á projeto de lei de consolidação destinado exclusivamente à: 
	I - declaração de revogação de leis e de dispositivos implicitamente revogados ou cuja eficácia ou validade encontre-se completamente prejudicada; ou 
	II - inclusão de dispositivos ou diplomas esparsos em leis preexistentes, revogando-se as disposições assim consolidadas nos termos do parágrafo único do art. 26. 
	Matriz de Consolidação 
	 
	Art. 29. Considera-se matriz de consolidação a lei geral básica, à qual se integrarão os demais atos normativos de caráter extravagante que disponham sobre matérias conexas ou afins àquela disciplinada na matriz. 
	 
	Art. 30. Leis complementares e leis ordinárias não poderão ser consolidadas em uma mesma matriz. 
	 
	Medida Provisória 
	Art. 31. Não serão objeto de consolidação as medidas provisórias ainda não convertidas em lei. 
	 
	Decretos 
	Art. 32. Na consolidação dos decretos observar-se-á o disposto nos arts. 27 e 28. 
	 
	TÍTULO II 
	DAS DISPOSIÇÕES AUTÔNOMAS 
	 
	Capítulo I 
	DA COMPETÊNCIA PARA PROPOR E PARA EXAMINAR 
	 
	OS PROJETOS DE ATOS NORMATIVOS 
	Órgãos Proponentes 
	Art. 33. Compete aos Ministérios e aos órgãos da estrutura da Presidência da República a proposição de atos normativos, observadas as suas respectivas áreas de competências. 
	 
	Casa Civil da Presidência da República 
	Art. 34. Compete à Casa Civil da Presidência da República: 
	I - examinar a constitucionalidade, a legalidade, o mérito, a oportunidade e a conveniência política das propostas de projeto de ato normativo; 
	II - decidir sobre a ampla divulgação de texto básico de projeto de ato normativo de especial significado político ou social, até mesmo por meio da Rede Mundial de Computadores ou mediante a realização de audiência pública, tudo com o objetivo de receber sugestões de órgãos, entidades ou pessoas; 
	III - supervisionar a elaboração dos projetos de atos normativos e, no tocante à iniciativa do Poder Executivo, solicitar a participação dos órgãos competentes nos casos de: 
	a) declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade por omissão; e 
	b) deferimento de mandado de injunção pelo Supremo Tribunal Federal; 
	IV - na hipótese de regulamentação exigida por lei, instar os Ministérios e os órgãos da estrutura da Presidência da República ao cumprimento dessa determinação; e 
	V - zelar pela fiel observância dos preceitos deste Decreto, podendo devolver aos órgãos de origem os atos em desacordo com as suas normas. 
	 
	Análise de Mérito 
	Art. 35. Compete à Subchefia de Coordenação da Ação Governamental da Casa Civil: 
	I - examinar os projetos quanto ao mérito, à oportunidade e à conveniência política, mesmo no tocante à compatibilização da matéria neles tratada com as políticas e diretrizes estabelecidas pelas Câmaras do Conselho de Governo; 
	II - articular com os órgãos interessados para os ajustes necessários nos projetos de atos normativos; e 
	III - solicitar informações, quando julgar conveniente, a outros Ministérios e a órgãos da Administração Pública Federal, para instruir o exame dos atos normativos sujeitos à apreciação do Presidente da República. 
	Parágrafo único. No caso do inciso III, os Ministérios e os órgãos da Administração Pública Federal que não participaram da elaboração do projeto deverão examinar a matéria objeto da consulta, impreterivelmente, no prazo fixado pela Subchefia de Coordenação da Ação Governamental da Casa Civil, sob pena de concordância tácita com a proposta de ato normativo. 
	 
	Análise Jurídica 
	Art. 36. Compete à Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil emitir parecer final sobre a constitucionalidade e legalidade dos projetos de ato normativo, observadas as atribuições do Advogado-Geral da União previstas no art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993. 
	 
	Capítulo II 
	DO ENCAMINHAMENTO E DO EXAME DOS PROJETOS DE ATO NORMATIVO 
	Encaminhamento de Projetos 
	Art. 37. As propostas de projetos de ato normativo serão encaminhadas à Casa Civil por meio eletrônico, com observância do disposto no Anexo I, mediante exposição de motivos do titular do órgão proponente, à qual se anexarão: 
	I - as notas explicativas e justificativas da proposição, em consonância com o Anexo II; 
	II - o projeto do ato normativo; e 
	III - o parecer conclusivo sobre a constitucionalidade, a legalidade e a regularidade formal do ato normativo proposto, elaborado pela Consultoria Jurídica ou pelo órgão de assessoramento jurídico do proponente. 
	§ 1º A exposição de motivos e o parecer jurídico conclusivo serão assinados eletronicamente. 
	§ 2º A proposta que tratar de assunto relacionado a dois ou mais órgãos será elaborada conjuntamente. 
	§ 3º Na hipótese do § 2º e sem prejuízo do disposto no caput, os titulares dos órgãos envolvidos assinarão a exposição de motivos, à qual se anexarão os pareceres conclusivos das Consultorias Jurídicas e dos órgãos de assessoramento jurídico de todos os proponentes. 
	§ 4º As Consultorias Jurídicas dos Ministérios manterão permanente interlocução com a Consultoria-Geral da União na elaboração de projetos de atos normativos, inclusive enviando-lhe cópia dos projetos encaminhados à Casa Civil. 
	 
	Exposições de Motivos 
	Art. 38. A exposição de motivos deverá: 
	I - justificar e fundamentar a edição do ato normativo, de tal forma que possibilite a sua utilização como defesa prévia em eventual argüição de inconstitucionalidade; 
	II - explicitar a razão de o ato proposto ser o melhor instrumento normativo para disciplinar a matéria; 
	III - apontar as normas que serão afetadas ou revogadas pela proposição; 
	IV - indicar a existência de prévia dotação orçamentária, quando a proposta demandar despesas; e 
	V - demonstrar, objetivamente, a relevância e a urgência no caso de projeto de medida provisória. 
	 
	Projeto de Medida Provisória 
	Art. 39. Os projetos de medida provisória somente serão apreciados pela Presidência da República quando devidamente demonstradas a relevância e a urgência da matéria objeto da proposta. 
	 
	Art. 40. Não será disciplinada por medida provisória matéria: 
	I - relativa a: 
	a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral; 
	b) direito penal, processual penal e processual civil; 
	c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros; e 
	d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvada a hipótese de abertura de crédito extraordinário, prevista no art. 167, § 3º, da Constituição; 
	II - que vise a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro; 
	III - reservada a lei complementar; 
	IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República; e 
	V - que possa ser aprovada dentro dos prazos estabelecidos pelo procedimento legislativo de urgência previsto na Constituição. 
	§ 1º Caso se verifique demora na apreciação de projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo, poderá o órgão competente, configuradas a relevância e a urgência, propor a edição de medida provisória. 
	§ 2º É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada a partir de 1º de janeiro de 1995 até 11 de setembro de 2001. 
	 
	Rejeição de Proposta 
	Art. 41. O ato normativo, objeto de parecer contrário da Casa Civil quanto à legalidade, à constitucionalidade ou ao mérito, será devolvido ao órgão de origem com a justificativa do não-seguimento da proposta. 
	 
	Capítulo III 
	DAS COMISSÕES E DO PROCEDIMENTO 
	 
	DE CONSOLIDAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS 
	Coordenação das Consolidações 
	Art. 42. Até o prazo de trinta dias a contar da publicação deste Decreto, o Chefe da Casa Civil instituirá Grupo Executivo de Consolidação dos Atos Normativos, com a atribuição de coordenar e implementar os trabalhos de consolidação dos atos normativos no âmbito do Poder Executivo. 
	 
	§ 1º O Grupo Executivo de que trata o caput: 
	I - terá como supervisor o Subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil; e 
	II - será composto por, no mínimo, cinco membros. 
	§ 2º O Grupo Executivo terá como coordenador-executivo um bacharel em Direito em exercício na Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil e um de seus membros será integrante de carreira jurídica da Advocacia-Geral da União. 
	§ 3º Os membros do Grupo Executivo terão dedicação exclusiva à coordenação e à implementação dos trabalhos de consolidação dos atos normativos, sendo-lhes assegurado pela Casa Civil o apoio técnico e administrativo necessário para o cumprimento de suas atribuições. 
	 
	Comissões Permanentes de Consolidação e Revisão de Atos Normativos 
	Art. 43. Até o prazo de trinta dias a contar da publicação deste Decreto, os Ministérios e os órgãos da estrutura da Presidência da República instituirão Comissões Permanentes de Consolidação e Revisão de Atos Normativos, com a atribuição de proceder ao levantamento dos atos normativos pertinentes à sua esfera de atuação e das entidades a eles vinculadas, com vistas a consolidar os textos legais. 
	§ 1º As Comissões Permanentes de Consolidação e Revisão de Atos Normativos serão compostas por, no mínimo, quatro membros, terão como coordenador um bacharel em Direito e um de seus membros será integrante de carreira jurídica da Advocacia-Geral da União. § 2º Nos Ministérios, o coordenador será escolhido entre os bacharéis em Direito em exercício na respectiva Consultoria Jurídica. 
	§ 3º A Comissão Permanente de Consolidação e Revisão de Atos Normativos do Ministério da Justiça, além das matérias que lhe são diretamente afetas, terá competência residual para todas as matérias legais não incluídas na esfera específica dos demais Ministérios e dos órgãos da estrutura da Presidência da República. 
	§ 4º Observado o disposto no caput e no § 1º, as autarquias, fundações e empresas públicas instituirão Subcomissões Permanentes de Consolidação e Revisão de Atos Normativos, cujos trabalhos serão submetidos às Comissões Permanentes de Consolidação e Revisão de Atos Normativos dos Ministérios e dos órgãos da estrutura da Presidência da República aos quais estão vinculadas. 
	§ 5º Os membros das Comissões e das Subcomissões de que trata este artigo deverão dedicar-se exclusivamente aos trabalhos de consolidação dos atos normativos. 
	§ 6º Constatada a necessidade de alteração de mérito na legislação vigente, a Comissão Permanente de Consolidação e Revisão de Atos Normativos do respectivo Ministério ou órgão da estrutura da Presidência da República proporá o encaminhamento de projeto de lei específico e independente do projeto de consolidação. 
	 
	Comissões de Especialistas 
	Art. 44. Poderá ser instituída comissão de especialistas, escolhidos entre juristas de notável conhecimento sobre determinada área, para elaborar projetos de consolidação em matérias que exijam maior nível de especialização. 
	 
	Comissões Mistas 
	Art. 45. Para a consolidação de leis que estejam na esfera de atuação de dois ou mais Ministérios ou órgãos da estrutura da Presidência da República, o Grupo Executivo de Consolidação dos Atos Normativos da Casa Civil definirá a competência para a realização do trabalho de consolidação ou a instituição de grupo de trabalho misto, podendo ser desmembrada a lei de uso interministerial, para aglutinação em diferentes matrizes de consolidação, conforme a matéria específica a ser tratada. 
	 
	Encaminhamento dos Projetos de Lei de Consolidação 
	Art. 46. As Comissões e as Subcomissões Permanentes de Consolidação e Revisão de Atos Normativos realizarão os trabalhos de consolidação de acordo com os parâmetros, os prazos e a apresentação gráfica definidos pelo Grupo Executivo de Consolidação dos Atos Normativos da Casa Civil. 
	§ 1º Após a conclusão dos trabalhos de consolidação, serão eles encaminhados, com a respectiva exposição de motivos, ao Grupo Executivo de Consolidação dos Atos Normativos da Casa Civil, para revisão final. 
	§ 2º Realizada a revisão final, o Grupo Executivo de Consolidação dos Atos Normativos submeterá o trabalho de consolidação à Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, para emissão de parecer final sobre a matéria. 
	 
	 
	Fundamentação dos Projetos de Consolidação 
	Art. 47. Ao projeto de consolidação será anexada a fundamentação de todas as supressões ou alterações realizadas nos textos dos atos normativos consolidados. 
	 
	Art. 48. A justificação básica das alterações indicará: 
	I - o dispositivo da lei posterior que revogou expressamente a lei anterior; 
	II - o dispositivo da lei posterior que estaria em conflito com a lei anterior, revogando-a implicitamente; 
	III - o dispositivo da Constituição em vigor que estaria em conflito com a lei anterior, revogando-a implicitamente; 
	IV - a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade ou a revogação de dispositivo de lei; 
	V - a resolução do Senado Federal que suspendeu a execução de lei na forma do art. 52, inciso X, da Constituição; e 
	VI - as medidas provisórias ainda não convertidas que tratam da matéria consolidada. 
	 
	Solução de Controvérsias pela Advocacia-Geral da União 
	Art. 49. As controvérsias existentes sobre a constitucionalidade ou a revogação tácita de dispositivos legais objeto de consolidação serão submetidas à Advocacia-Geral da União. 
	 
	Consulta Pública e Encaminhamento dos Projetos de Consolidação 
	Art. 50. A critério do Chefe da Casa Civil, as matrizes de consolidação de leis federais já concluídas poderão ser divulgadas para consulta pública, por meio da Rede Mundial de Computadores, pelo prazo máximo de trinta dias. 
	Parágrafo único. Findo o prazo da consulta pública e após a análise das sugestões recebidas, a versão final do projeto de consolidação será encaminhada ao Congresso Nacional. 
	 
	Consolidação de Decretos 
	Art. 51. Concluída a consolidação dos decretos, a Casa Civil fará publicar no Diário Oficial da União a relação dos decretos em vigor. 
	 
	Capítulo IV 
	DA SANÇÃO E DO VETO DE PROJETO DE LEI 
	Art. 52. Na apreciação de projetos de lei, enviados pelo Congresso Nacional ao Presidente da República para sanção, compete à Secretaria de Assuntos Parlamentares da Secretaria-Geral da Presidência da República solicitar aos Ministérios e aos demais órgãos da Administração Pública Federal as informações que julgar convenientes, para instruir o exame do projeto. 
	§ 1º Salvo determinação em contrário, os Ministérios e demais órgãos da Administração Pública Federal examinarão o pedido de informações no prazo máximo de dez dias. 
	§ 2º Quando necessárias informações do Poder Judiciário e do Ministério Público, compete ao Chefe da Casa Civil da Presidência da República solicitá-las, com indicação da data em que a proposta de sanção ou veto deve ser apresentada ao Presidente da República. 
	§ 3º A proposição de veto por inconstitucionalidade será fundamentada em afronta flagrante e inequívoca à Constituição. 
	§ 4º A Secretaria de Assuntos Parlamentares da Secretaria-Geral da Presidência da República encaminhará à Advocacia-Geral da União cópia dos projetos de lei referidos no caput. 
	 
	Capítulo V 
	DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
	 
	Comissões Autorizadas pelo Presidente da República 
	Art. 53. A criação de delegações, comissões, comitês ou grupos de trabalho, que dependa de autorização ou aprovação do Presidente da República, far-se-á: 
	I - mediante exposição de motivos; ou 
	II - por decreto, nos casos de a criação ter sido determinada em lei ou em despacho do Presidente da República. 
	§ 1º A exposição de motivos, devidamente fundamentada e instruída com os anexos, indicará: 
	I - a autoridade encarregada de presidir ou de coordenar os trabalhos; 
	II - a composição do colegiado; e 
	III - quando for o caso, os membros, o órgão encarregado de prestar apoio administrativo, a autoridade encarregada de estabelecer o regimento interno ou as normas de funcionamento, o custeio das despesas e o prazo de duração dos trabalhos. 
	§ 2º Terminado o prazo para a conclusão dos trabalhos, será obrigatória a apresentação de relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas à Casa Civil ou à Câmara do Conselho de Governo de que trata o § 4. 
	§ 3º O decreto de criação dos colegiados referidos no caput não será numerado e conterá as indicações referidas no § 1. 
	§ 4º As comissões, comitês ou grupos de trabalho serão vinculados a uma Câmara do Conselho de Governo sempre que tiverem por finalidade a elaboração de proposta de diretrizes e políticas públicas, ou a ação integrada de órgãos do governo. 
	§ 5º É vedada a divulgação, pelos membros dos colegiados criados na forma deste artigo, das discussões em curso ou dos resultados finais dos trabalhos, sem a prévia anuência das autoridades que propuseram a sua criação. 
	§ 6º Será obrigatória a participação da Advocacia-Geral da União nas delegações, comissões, comitês ou grupos de trabalho criados com a finalidade de elaborar sugestões ou propostas de atos normativos da competência ou iniciativa do Presidente da República. 
	§ 7º A participação de delegações, comissões, comitês ou grupos de trabalho na elaboração de propostas de atos normativos terminará com a apresentação dos trabalhos à autoridade que os tenha criado, os quais serão recebidos como sugestões, podendo ser aceitos, no todo ou em parte, alterados ou não considerados pela respectiva autoridade ou seus superiores, independentemente de notificação ou consulta aos seus autores. 
	§ 8º Serão considerados relevantes os serviços prestados pelos membros dos colegiados referidos neste artigo. 
	 
	Comissões para Elaboração de Projetos de Lei 
	Art. 54. É facultada aos Ministérios e aos órgãos da estrutura da Presidência da República a criação de comissões de especialistas para elaboração de projetos de atos normativos. 
	§ 1º O trabalho das comissões poderá ser acolhido, no todo ou em parte, ou alterado pela autoridade que os criou. 
	§ 2º Às comissões aplica-se o disposto nos §§ 5º e 6º do art. 53. 
	 
	Divulgação de Projetos 
	Art. 55. Compete à Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil divulgar, por meio da Rede Mundial de Computadores, os textos das medidas provisórias em vigor, da legislação básica e dos projetos de consolidação elaborados. 
	 
	Art. 56. Compete à Secretaria de Assuntos Parlamentares da Secretaria-Geral da Presidência da República divulgar, por intermédio da Rede Mundial de Computadores, os projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo em tramitação no Congresso Nacional. 
	 
	Republicação de Decretos 
	Art. 57. O Chefe da Casa Civil fica autorizado a ordenar a republicação de decretos: 
	I - que tenham sofrido sucessivas alterações de comandos normativos, com o fim de facilitar o conhecimento de seu conteúdo integral; ou 
	II - regulamentadores de medidas provisórias que tenham sido convertidas em lei, para atualizar a sua fundamentação e as suas remissões. 
	 
	Retificação 
	Art. 58. A correção de erro material que não afete a substância do ato singular de caráter pessoal far-se-á mediante apostila. 
	 
	Elaboração dos Demais Atos Normativos do Poder Executivo 
	Art. 59. As disposições deste Decreto aplicam-se, no que couber, à elaboração dos demais atos normativos de competência dos órgãos do Poder Executivo. 
	 
	Manual de Redação da Presidência da República 
	Art. 60. As regras do Manual de Redação da Presidência da República aplicam-se, no que couber, à elaboração dos atos normativos de que trata este Decreto. 
	 
	Disposições Transitórias 
	Art. 61. Enquanto não constituído o Grupo Executivo de Consolidação dos Atos Normativos de que trata o art. 42, as suas atribuições serão exercidas pela Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil. 
	 
	Art. 62. Enquanto não constituídas as Comissões e as Subcomissões Permanentes de Consolidação e Revisão de Atos Normativos de que trata o art. 43, as suas atribuições serão exercidas pelas Comissões de Consolidação e Revisão de Atos Normativos criadas pelos Ministérios e pelos órgãos da estrutura da Presidência da República. 
	 
	Vigência 
	Art. 63. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
	Revogações 
	Art. 64. Ficam revogados os Decretos nos 2.954, de 29 de janeiro de 1999, 3.495, de 30 de maio de 2000, 3.585, de 5 de setembro de 2000, 3.723, de 10 de janeiro de 2001, e 3.930, de 19 de setembro de 2001. 
	 
	Brasília, 28 de março de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
	FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Pedro Parente 
	 
	 
	 
	ANEXO I 
	QUESTÕES QUE DEVEM SER ANALISADAS NA ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO 
	1. Deve ser tomada alguma providência? 
	1.1. Qual o objetivo pretendido? 
	1.2. Quais as razões que determinaram a iniciativa? 
	1.3. Neste momento, como se apresenta a situação no plano fático e no plano jurídico? 
	1.4. Que falhas ou distorções foram identificadas? 
	1.5. Que repercussões tem o problema que se apresenta no âmbito da economia, da ciência, da técnica e da jurisprudência? 
	1.6. Qual é o conjunto de destinatários alcançados pelo problema, e qual o número de casos a resolver? 
	1.7. O que poderá acontecer se nada for feito? (Exemplo: o problema tornar-se-á mais grave? Permanecerá estável? Poderá ser superado pela própria dinâmica social, sem a intervenção do Estado? Com que conseqüências?) 
	 
	2. Quais as alternativas disponíveis? 
	2.1. Qual foi o resultado da análise do problema? Onde se situam as causas do problema? Sobre quais causas pode incidir a ação que se pretende executar? 
	2.2. Quais os instrumentos da ação que parecem adequados para alcançar os objetivos pretendidos, no todo ou em parte? (Exemplo: medidas destinadas à aplicação e execução de dispositivos já existentes; trabalhos junto à opinião pública; amplo entendimento; acordos; investimentos; programas de incentivo; auxílio para que os próprios destinatários alcançados pelo problema envidem esforços que contribuam para sua resolução; instauração de processo judicial com vistas à resolução do problema.) 
	2.3. Quais os instrumentos de ação que parecem adequados, considerando-se os seguintes aspectos: 
	desgaste e encargos para os cidadãos e a economia; 
	eficácia (precisão, grau de probabilidade de consecução do objetivo pretendido); 
	custos e despesas para o orçamento público; 
	efeitos sobre o ordenamento jurídico e sobre metas já estabelecidas; 
	efeitos colaterais e outras conseqüências; 
	entendimento e aceitação por parte dos interessados e dos responsáveis pela execução; 
	possibilidade de impugnação no Judiciário. 
	 
	3. Deve a União tomar alguma providência? Dispõe ela de competência constitucional ou legal para fazê-lo? 
	3.1. Trata-se de competência privativa? 
	3.2. Tem-se caso de competência concorrente? 
	3.3. Na hipótese de competência concorrente, está a proposta formulada de modo que assegure a competência substancial do Estado-membro? 
	3.4. A proposta não apresenta formulação extremamente detalhada que acaba por exaurir a competência estadual? 
	3.5. A matéria é de fato de iniciativa do Poder Executivo? Ou estaria ela afeta à iniciativa exclusiva do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores ou do Procurador-Geral da República? 
	 
	4. Deve ser proposta edição de lei? 
	4.1. A matéria a ser regulada está submetida ao princípio da reserva legal? 
	4.2. Por que deve a matéria ser regulada pelo Congresso Nacional? 
	4.3. Se não for o caso de se propor edição de lei, deve a matéria ser disciplinada por decreto? Por que não seria suficiente portaria? 
	4.4. Existe fundamento legal suficiente para a edição de ato normativo secundário? Qual? 
	4.5. Destina-se a regra a atingir objetivo previsto na Constituição? 
	 
	4.6. A disciplina proposta é adequada para consecução dos fins pretendidos? 
	4.7. A regra proposta é necessária ou seria suficiente fórmula menos gravosa? 
	4.8. A disciplina proposta não produz resultados intoleráveis ou insuportáveis para o destinatário? 
	 
	5. Deve a lei ter prazo de vigência limitado? 
	5.1. É a lei necessária apenas por período limitado? 
	5.2. Não seria o caso de editar-se lei temporária? 
	 
	6. Deve ser editada medida provisória? 
	6.1. Em se tratando de proposta de medida provisória, há justificativas plausíveis para a sua edição? 
	6.2. O que acontecerá se nada for feito? A proposta não poderia ser submetida ao Congresso em regime de urgência? 
	6.3. Trata-se de matéria que pode ser objeto de medida provisória, tendo em vista as vedações do § 1º do art. 62 da Constituição? 
	6.4. A medida provisória estaria regulamentando artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda constitucional promulgada a partir de 1º de janeiro de 1995 e até 11 de setembro de 2001 (art. 246 da Constituição)? 
	6.5. Estão caracterizadas a relevância e a urgência necessárias para ser editada medida provisória? 
	7. Deve ser tomada alguma providência neste momento? 
	7.1. Quais as situações-problema e os outros contextos correlatos que devem ainda ser considerados e pesquisados? Por que, então, deve ser tomada alguma providência neste momento? 
	7.2. Por que não podem ser aguardadas outras alterações necessárias, que se possam prever, para que sejam contempladas em um mesmo ato normativo? 
	 
	8. A densidade que se pretende conferir ao ato normativo é a apropriada? 
	8.1. O projeto de ato normativo está isento de disposições programáticas? 
	8.2. É possível e conveniente que a densidade da norma (diferenciação e detalhamento) seja flexibilizada por fórmulas genéricas (tipificação e utilização de conceitos jurídicos indeterminados ou atribuição de competência discricionária)? 
	8.3. Podem os detalhes ou eventuais alterações ser confiados ao poder regulamentador do Estado ou da União? 
	8.4. A matéria já não teria sido regulada em outras disposições de hierarquia superior (regras redundantes que poderiam ser evitadas)? Por exemplo, em: 
	tratado aprovado pelo Congresso Nacional; 
	lei federal (em relação a regulamento); 
	regulamento (em relação a portaria). 
	8.5. Quais as regras já existentes que serão afetadas pela disposição pretendida? São regras dispensáveis? 
	 
	9. As regras propostas afetam direitos fundamentais? As regras propostas afetam garantias constitucionais? 
	9.1. Os direitos de liberdade podem ser afetados? 
	Direitos fundamentais especiais podem ser afetados? 
	Qual é o âmbito de proteção do direito fundamental afetado? 
	O âmbito de proteção sofre restrição? 
	A proposta preserva o núcleo essencial dos direitos fundamentais afetados? 
	Cuida-se de direito individual submetido a simples reserva legal? 
	Cuida-se de direito individual submetido a reserva legal qualificada? 
	Qual seria o outro fundamento constitucional para a aprovação da lei (exemplo: regulação de colisão de direitos)? 
	A proposta não abusa de formulações genéricas (conceitos jurídicos indeterminados)? 
	A fórmula proposta não se afigura extremamente casuística? 
	Observou-se o princípio da proporcionalidade ou do devido processo legal substantivo? 
	Pode o cidadão prever e aferir as limitações ou encargos que lhe poderão advir? 
	As normas previstas preservam o direito ao contraditório e à ampla defesa no processo judicial e administrativo? 
	9.2. Os direitos de igualdade foram afetados? 
	Observaram-se os direitos de igualdade especiais (proibição absoluta de diferenciação)? 
	O princípio geral de igualdade foi observado? 
	Quais são os pares de comparação? 
	Os iguais foram tratados de forma igual e os desiguais de forma desigual? 
	Existem razões que justifiquem as diferenças decorrentes ou da natureza das coisas ou de outros fundamentos de índole objetiva? 
	As diferenças existentes justificam o tratamento diferenciado? Os pontos em comum legitimam o tratamento igualitário? 
	9.3. A proposta pode afetar situações consolidadas? Há ameaça de ruptura ao princípio de segurança jurídica? 
	Observou-se o princípio que determina a preservação de direito adquirido? 
	A proposta pode afetar o ato jurídico perfeito? 
	A proposta contém possível afronta à coisa julgada? 
	Trata-se de situação jurídica suscetível de mudança (institutos jurídicos, situações estatutárias, garantias institucionais)? 
	Não seria recomendável a adoção de cláusula de transição entre o regime vigente e o regime proposto? 
	9.4. Trata-se de norma de caráter penal? 
	A pena proposta é compatível com outras figuras penais existentes no ordenamento jurídico? 
	Tem-se agravamento ou melhoria da situação do destinatário da norma? 
	Trata-se de pena mais grave? 
	Trata-se de norma que propicia a despenalização da conduta? 
	Eleva-se o prazo de prescrição do crime? 
	A proposta ressalva expressamente a aplicação da lei nova somente aos fatos supervenientes a partir de sua entrada em vigor? 
	9.5. Pretende-se instituir ou aumentar tributo? Qual é o fundamento constitucional? 
	A lei não afeta fatos geradores ocorridos antes de sua vigência (lei retroativa)? 
	A cobrança de tributos vai-se realizar no mesmo exercício financeiro da publicação da lei? 
	O princípio da imunidade recíproca está sendo observado? 
	As demais imunidades tributárias foram observadas? 
	O projeto que institui contribuição social contém disposição que assegura o princípio da anterioridade especial (cobrança apenas após noventa dias a contar da publicação)? 
	O tributo que se pretende instituir não tem caráter confiscatório? 
	Em se tratando de taxa, cuida-se de exação a ser cobrada em razão do exercício de poder de polícia ou da prestação de serviço público específico e divisível prestados ou postos à disposição do contribuinte? Há equivalência razoável entre o custo da atividade estatal e a prestação cobrada? 
	 
	10. O ato normativo corresponde às expectativas dos cidadãos e é inteligível para todos? 
	10.1. O ato normativo proposto será entendido e aceito pelos cidadãos? 
	10.2. As limitações à liberdade individual e demais restrições impostas são indispensáveis? Por exemplo: 
	proibições, necessidades de autorizações; 
	comparecimento obrigatório perante autoridade; 
	indispensabilidade de requerimento; 
	dever de prestar informações; 
	imposição de multas e penas; 
	outras sanções. 
	10.3. Podem as medidas restritivas ser substituídas por outras? 
	10.4. Em que medida os requisitos necessários à formulação de pedidos perante autoridades poderia ser reduzido a um mínimo aceitável? 
	10.5. Podem os destinatários da norma entender o vocabulário utilizado, a organização e a extensão das frases e das disposições, a sistemática, a lógica e a abstração? 
	 
	11. O ato normativo é exeqüível? 
	11.1. Por que não se renuncia a um novo sistema de controle por parte da administração? 
	11.2. As disposições podem ser aplicadas diretamente? 
	11.3. Podem as disposições administrativas que estabelecem normas de conduta ou proíbem determinadas práticas ser aplicadas com os meios existentes? 
	11.4. É necessário incluir disposições sobre proteção jurídica? Por que as disposições gerais não são suficientes? 
	11.5. Por que não podem ser dispensadas: 
	as regras sobre competência e organização? 
	a criação de novos órgãos e comissões consultivas? 
	a intervenção da autoridade? 
	exigências relativas à elaboração de relatórios? 
	outras exigências burocráticas? 
	11.6. Quais órgãos ou instituições que devem assumir a responsabilidade pela execução das medidas? 
	11.7. Com que conflitos de interesse pode-se prever que o executor das medidas ver-se-á confrontado? 
	11.8. Dispõe o executor das medidas da necessária discricionariedade? 
	11.9. Qual é a opinião das autoridades incumbidas de executar as medidas quanto à clareza dos objetivos pretendidos e à possibilidade de sua execução? 
	11.10. A regra pretendida foi submetida a testes sobre a possibilidade de sua execução com a participação das autoridades encarregadas de aplicá-la? Por que não? A que conclusão se chegou? 
	 
	12. Existe uma relação equilibrada entre custos e benefícios? 
	12.1. Qual o ônus a ser imposto aos destinatários da norma (calcular ou, ao menos, avaliar a dimensão desses custos)? 
	12.2. Podem os destinatários da norma, em particular as pequenas e médias empresas, suportar esses custos adicionais? 
	12.3. As medidas pretendidas impõem despesas adicionais ao orçamento da União, dos Estados e dos Municípios? Quais as possibilidades existentes para enfrentarem esses custos adicionais? 
	12.4. Procedeu-se à análise da relação custo-benefício? A que conclusão se chegou? 
	12.5. De que forma serão avaliados a eficácia, o desgaste e os eventuais efeitos colaterais do novo ato normativo após sua entrada em vigor? 
	   
	05. DECRETO Nº 4.177, DE 28 DE MARÇO DE 2002 (D.O.U. de 01.04.2002, Seção 1, p. 6). Transfere para a Corregedoria-Geral da União as competências e as unidades administrativas da Casa Civil da Presidência da República e do Ministério da Justiça que especifica e dá outras providências. 
	 
	O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição, 
	DECRETA: 
	 
	Art. 1º Ficam transferidas da estrutura da Casa Civil da Presidência da República para a da Corregedoria-Geral da União a Secretaria Federal de Controle Interno e a Comissão de Coordenação de Controle Interno. 
	Parágrafo único. Os direitos e as obrigações da Secretaria Federal de Controle Interno da Casa Civil da Presidência da República ficam transferidos para a Secretaria Federal de Controle Interno da Corregedoria-Geral da União. 
	Art. 2º Ficam transferidas para a Corregedoria-Geral da União as competências de controle interno e auditoria pública da Casa Civil da Presidência da República. 
	 
	Art. 3º Ficam transferidas para a Corregedoria-Geral da União as competências de ouvidoria-geral do Ministério da Justiça. 
	Parágrafo único. O disposto no caput não abrange as competências de ouvidoria-geral de direitos humanos. 
	 
	Art. 4º A Casa Civil da Presidência da República, a Corregedoria-Geral da União, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão adotarão, até o dia 10 de maio de 2002, as providências necessárias à efetivação das transferências de que trata este Decreto, bem como para a adequação das estruturas regimentais dos órgãos envolvidos. 
	Parágrafo único. No período de que trata o caput o Ministério da Fazenda continuará prestando apoio logístico à Secretaria Federal de Controle Interno. 
	 
	Art. 5º Os arts. 3º, 16, 17 e 29 do Decreto nº 4.118, de 7 de fevereiro de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação: 
	 
	"Art. 3º Integram a estrutura básica da Casa Civil o Gabinete, o Conselho do Programa Comunidade Solidária, o Conselho Deliberativo do Sistema de Proteção da Amazônia, o Conselho Superior de Cinema, o Arquivo Nacional, a Imprensa Nacional, duas Secretarias, sendo uma Executiva, até duas Subchefias e um órgão de Controle Interno." (NR) 
	 
	"Art. 16. À Corregedoria-Geral da União compete: 
	I - assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio público; 
	II - o controle interno e a auditoria pública; e 
	III - ouvidoria-geral." (NR) 
	 
	"Art. 17. Integram a estrutura básica da Corregedoria-Geral da União o Gabinete, a Subcorregedoria-Geral, a Comissão de Coordenação de Controle Interno, a Assessoria Jurídica e uma secretaria." (NR) 
	 
	"Art. 29. .............................................................. 
	................................................................................................ 
	IX - ouvidoria-geral de direitos humanos; 
	...................................................................................... (NR) 
	 
	Art. 6º O § 1º do art. 30 do Decreto nº 4.118, de 7 de fevereiro de 2002, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso: 
	"III - ouvidoria-geral de direitos humanos." (NR) 
	 
	Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
	 
	Art. 8º Revoga-se o Decreto nº 4.113, de 5 de fevereiro de 2002, e o inciso II do art. 2º do Decreto nº 4.118, de 7 de fevereiro de 2002. 
	 
	Brasília, 28 de março de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
	FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Aloysio Nunes Ferreira Filho, Pedro Malan, Martus Tavares, Pedro Parente, Anadyr de Mendonça Rodrigues 
	 
	06. DECRETO Nº 4.183, DE 04 DE ABRIL DE 2002 (D.O.U. de 05.04.2002, Seção 1, p. 2). Dá nova redação ao caput do art. 30 do Decreto nº 4.118, de 7 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios. 
	 
	O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998, e na Medida Provisória nº 2.216-37, de 31 de agosto de 2001, 
	DECRETA: 
	 
	Art. 1º O caput do art. 30 do Decreto nº 4.118, de 7 de fevereiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: 
	"Art. 30. Integram a estrutura básica do Ministério da Justiça a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o Conselho Nacional de Combate à Discriminação, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Conselho Nacional de Trânsito, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Nacional de Segurança Pública, o Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, o Departamento de Polícia Federal, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, a Defensoria Pública da União e até seis Secretarias." (NR) 
	 
	Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
	 
	Brasília, 4 de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
	FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Pedro Parente 
	  
	07. DECRETO Nº 4.201, DE 18 DE ABRIL DE 2002 (D.O.U. de 19.04.2002, Seção 1, p. 2). Dispõe sobre o Conselho Nacional do Esporte e dá outras providências. 
	 
	O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 11 e 12-A da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, 
	DECRETA: 
	 
	Art. 1º O Conselho Nacional do Esporte - CNE é órgão colegiado de deliberação, normatização e assessoramento, diretamente vinculado ao Ministro de Estado do Esporte e Turismo, e parte integrante do Sistema Brasileiro de Desporto, tendo por objetivo buscar o desenvolvimento de programas que promovam a massificação planejada da atividade física para toda a população, bem como a melhora do padrão de organização, gestão, qualidade e transparência do desporto nacional. 
	 
	Art. 2º O CNE passa a ser composto pelos seguintes membros: 
	I - Ministro de Estado do Esporte e Turismo, que o presidirá; 
	II - Secretário Nacional de Esporte do Ministério do Esporte e Turismo; 
	III - um representante de cada Ministério abaixo indicado: 
	a) da Justiça; 
	b) da Educação; 
	c) do Trabalho e Emprego; 
	d) das Relações Exteriores; 
	IV - Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro; 
	V - Presidente do Comitê Paraolímpico Brasileiro; 
	VI - Presidente da Confederação Brasileira de Futebol; 
	VII - Presidente do Conselho Federal de Educação Física; 
	VIII - um representante da Comissão Nacional de Atletas; 
	IX - Presidente do Fórum Nacional de Dirigentes Estaduais do Esporte; 
	X - três representantes do desporto nacional, designados pelo Presidente da República; e 
	XI - três representantes indicados pelo Congresso Nacional, sendo um Senador e dois Deputados, que integrem as respectivas Comissões ou Subcomissões de Esporte e Turismo; 
	§ 1º O Presidente do CNE poderá convidar outras entidades de prática desportiva a participarem do colegiado, sem direito a voto. 
	§ 2º É prerrogativa do Ministro de Estado do Esporte e Turismo rejeitar as proposições aprovadas pelo CNE. 
	§ 3º Em face do disposto no § 2º do art. 4º da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, e nos incisos I e III do art. 5º da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, fica facultado aos membros do CNE, a exemplo das demais entidades desportivas e dos desportistas em geral, representar perante o Ministério Público da União contra os dirigentes das entidades referidas no parágrafo único do art. 13 da citada Lei nº 9.615, de 1998, na hipótese de prática de ato com violação da lei ou dos respectivos estatutos. 
	 
	Art. 3º Compete ao CNE: 
	I - zelar pela aplicação dos princípios e preceitos constantes da Lei nº 9.615, de 1998; 
	II - oferecer subsídios técnicos à elaboração do Plano Nacional do Desporto e contribuir para a implementação de suas diretrizes e estratégias; 
	III - estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas de inserção social dos menos favorecidos à prática desportiva; 
	IV - formular a política de integração entre o esporte e o turismo visando o aumento da oferta de emprego; 
	V - emitir pareceres e recomendações sobre questões desportivas nacionais; 
	VI - aprovar os Códigos de Justiça Desportiva e suas alterações; 
	VII - expedir diretrizes para o controle de substâncias e métodos proibidos na prática desportiva; 
	VIII - estudar ações visando coibir a prática abusiva na gestão do desporto nacional; 
	IX - dar apoio a projetos que democratizem o acesso da população à atividade física e práticas desportivas; e 
	X - exercer outras atribuições previstas na legislação em vigor, relativas a questões de natureza desportiva. 
	Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
	 
	Brasília, 18 de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
	FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Caio Luiz de Carvalho 
	 
	08. DECRETO Nº 4.206, DE 23 DE ABRIL DE 2002 (D.J.U. de 24.04.2002, Seção 1, pp. 1-5). Dispõe sobre o regime de previdência complementar no âmbito das entidades fechadas. 
	 
	O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, 
	DECRETA: 
	 
	CAPÍTULO I 
	DA INTRODUÇÃO 
	Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o regime de previdência complementar operado por entidades fechadas, organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, facultativo, e baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição e da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001. 
	 
	Art. 2º Para efeito deste Decreto entende-se por: 
	I - patrocinador, a empresa ou o grupo de empresas, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e outras entidades públicas que instituam para seus empregados ou servidores plano de benefício de caráter previdenciário, por intermédio de entidade fechada; 
	II - instituidor, a pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial que institua para seus associados ou membros plano de benefício de caráter previdenciário; 
	III - entidade fechada de previdência complementar, a sociedade civil ou a fundação, estruturada na forma do art. 35 da Lei Complementar nº 109, de 2001, sem fins lucrativos, que tenha por objeto operar plano de benefício de caráter previdenciário; 
	IV - participante, aquele que adere a plano de benefício de caráter previdenciário; 
	V - beneficiário, aquele indicado pelo participante para gozar de benefício de prestação continuada; 
	VI - assistido, o participante ou seu beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada; e 
	VII - plano de benefícios, o conjunto de regras definidoras de benefícios de caráter previdenciário, comum à totalidade dos participantes a ele vinculados, com independência patrimonial, contábil e financeira em relação a quaisquer outros planos. 
	Parágrafo único. São equiparáveis aos empregados dos patrocinadores e aos associados dos instituidores os gerentes, os diretores, os conselheiros ocupantes de cargo eletivo e outros dirigentes. 
	 
	CAPÍTULO II 
	DO CONVÊNIO DE ADESÃO AO PLANO DE BENEFÍCIO 
	Art. 3º A formalização da condição de patrocinador ou instituidor de plano de benefício dar-se-á por meio de convênio de adesão celebrado com a entidade fechada, em relação a cada plano de benefício, mediante prévia autorização do órgão fiscalizador. 
	§ 1º O convênio de adesão é o instrumento por meio do qual as partes pactuam suas obrigações e direitos para a administração e execução de plano de benefício. 
	§ 2º O órgão regulador estabelecerá as cláusulas mínimas que o convênio de adesão conterá. 
	§ 3º Admitir-se-á solidariedade entre patrocinadores ou entre instituidores, com relação aos respectivos planos, desde que expressamente prevista no convênio de adesão. 
	§ 4º É vedado o estabelecimento de solidariedade de direitos e obrigações entre patrocinadores ou entre instituidores de planos de benefícios distintos operados por entidade fechada com multiplano. 
	§ 5º A entidade fechada, quando admitida na condição de patrocinador de plano de benefício para seus empregados, deverá submeter previamente ao órgão fiscalizador termo próprio de adesão a um dos planos que administra, após anuência de todos os patrocinadores e instituidores. 
	 
	CAPÍTULO III 
	DA CONSTITUIÇÃO DAS ENTIDADES FECHADAS 
	Art. 4º As entidades fechadas são acessíveis, na forma regulamentada pelo órgão regulador, exclusivamente: 
	I - aos servidores ou aos empregados dos patrocinadores; e 
	II - aos associados ou membros dos instituidores. 
	§ 1º A entidade fechada constituída por instituidor deverá, cumulativamente: 
	I - terceirizar a gestão dos recursos garantidores das reservas técnicas e provisões mediante a contratação de instituição financeira especializada, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou outro órgão competente; e 
	II - ofertar a seus associados exclusivamente plano de benefício na modalidade de contribuição definida. 
	§ 2º O responsável pela gestão dos recursos, nos termos do inciso I do § 1, deverá manter separado o seu patrimônio do patrimônio da entidade fechada e o do instituidor. 
	§ 3º Na regulamentação para a constituição de entidade fechada, o órgão regulador estabelecerá o tempo mínimo de existência do instituidor e seu número mínimo de participantes. 
	 
	Art. 5º O patrocinador ou o instituidor encaminhará para prévia e expressa autorização do órgão fiscalizador, além de outros documentos que possam ser solicitados: 
	I - requerimento para a constituição da entidade fechada, acompanhado das respectivas propostas de estatuto e de regulamento do plano de benefício; 
	II - nota técnica atuarial, com o resultado da avaliação atuarial inicial; e 
	III - minuta do convênio de adesão. 
	 
	Art. 6º As entidades fechadas podem ser qualificadas da seguinte forma: 
	I - de acordo com os planos de benefícios que administram: 
	a) de plano comum, quando administram plano ou conjunto de planos acessíveis ao universo de participantes; e 
	b) de multiplano, quando administram plano ou conjunto de planos para diversos grupos de participantes, com independência patrimonial; 
	II - de acordo com seus patrocinadores ou instituidores: 
	a) singulares, quando estiverem vinculadas a apenas um patrocinador ou instituidor; e 
	b) multipatrocinadas, quando congregarem mais de um patrocinador ou instituidor. 
	 
	Art. 7º Dependerão de prévia e expressa autorização do órgão fiscalizador: 
	I - as operações de fusão, cisão, incorporação ou qualquer outra forma de reorganização das entidades fechadas; 
	II - as retiradas de patrocinadores; e 
	III - as transferências de patrocínio, de grupo de participantes, de planos de benefícios e de reservas entre entidades fechadas. 
	§ 1º Excetuado o disposto no inciso II, é vedada a transferência, a terceiros, de participantes, de assistidos e de reservas constituídas para garantia de benefícios de risco atuarial programado, de acordo com normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador. 
	§ 2º Para os assistidos de planos de benefícios na modalidade de contribuição definida, que mantiveram essa característica durante a fase de percepção de renda programada, o órgão fiscalizador poderá, em caráter excepcional, autorizar a transferência dos recursos garantidores dos benefícios para entidade de previdência complementar ou companhia seguradora autorizada a operar planos de previdência complementar, com o objetivo específico de contratar plano de renda vitalícia, observadas as normas aplicáveis.§ 3º As transferências a que se refere o inciso III serão autorizadas em situações específicas, pelo órgão fiscalizador, resguardado o direito acumulado dos participantes no plano de benefício em vigor na entidade de origem. 
	 
	Art. 8º A retirada de patrocínio só será autorizada depois de atendidas todas as exigências estabelecidas no art. 25 da Lei Complementar nº 109, de 2001. 
	Parágrafo único. Na entidade fechada singular, a retirada de patrocínio implica o cancelamento da sua autorização para funcionar. 
	 
	Art. 9º O órgão fiscalizador, antes de autorizar a transferência de participantes e assistidos para outro plano do atual ou do novo patrocinador ou instituidor, verificará a compatibilidade entre os planos, a necessidade de resguardo dos direitos previstos pelo plano anterior, bem como a manutenção do equilíbrio atuarial e da liquidez do plano ao qual se integrarão os optantes, e poderá exigir que se efetuem as adaptações de regulamentos e os aportes de verbas necessárias. 
	 
	CAPÍTULO IV 
	DA FISCALIZAÇÃO 
	Art. 10. Os servidores do órgão fiscalizador, no desempenho das atividades de fiscalização, terão livre acesso às entidades fechadas, delas podendo requisitar e apreender livros, notas técnicas e quaisquer documentos, mediante a lavratura de termo de apreensão. 
	§ 1º Qualquer dificuldade oposta à consecução do desempenho das atividades de fiscalização caracterizará embaraço ilícito, sujeito às penalidades previstas em lei. 
	§ 2º A fiscalização a cargo do Estado não exime os patrocinadores e os instituidores da responsabilidade pela supervisão sistemática das atividades das respectivas entidades fechadas. 
	§ 3º A entidade fechada não poderá se opor à realização de auditoria contábil, atuarial, de benefícios ou de investimentos, efetuada pelo órgão fiscalizador. 
	 
	Art. 11. O órgão fiscalizador poderá solicitar aos patrocinadores e instituidores informações específicas sobre os compromissos assumidos com a entidade fechada em relação aos respectivos planos de benefícios. 
	 
	Art. 12. Os administradores do patrocinador ou do instituidor serão responsabilizados pelos danos ou prejuízos causados ao plano de benefício e à entidade fechada, especialmente pelo não repasse à entidade, no prazo acordado, de qualquer valor arrecadado dos participantes, e pela falta de aporte das contribuições normais, extraordinárias ou outras importâncias a que o patrocinador ou instituidor estiver obrigado na forma do regulamento do plano de benefício, sobretudo do plano de custeio ou de contrato firmado com a entidade. 
	 
	Art. 13. Os patrocinadores e os instituidores ficam obrigados a prestar quaisquer informações ou esclarecimentos solicitados pelo órgão regulador e fiscalizador relativamente ao plano de benefício. 
	 
	 
	CAPÍTULO V 
	DOS REGIMES DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIAL 
	 
	Seção I 
	Do Administrador Especial 
	Art. 14. O órgão fiscalizador poderá nomear administrador especial, a expensas da entidade, com poderes próprios de intervenção e de liquidação extra-judicial, com o objetivo de sanear plano de benefício específico, caso seja constatada, na administração e execução do plano, alguma das hipóteses previstas nos arts. 44 e 48 da Lei Complementar nº 109, de 2001. 
	Parágrafo único. O ato de nomeação estabelecerá as condições e os limites da administração especial e as atribuições do administrador. 
	 
	Art. 15. O administrador especial de plano de benefício será investido em suas funções mediante termo de posse lavrado no livro de atas da entidade, com a transcrição do ato que houver decretado a medida. 
	Parágrafo único. O termo de posse será registrado no cartório de ofício de registro de títulos e documentos da localidade onde se situe a sede da entidade fechada. 
	 
	Seção II 
	Da Intervenção 
	Art. 16. A intervenção na entidade fechada será decretada ex officio pelo dirigente máximo do órgão fiscalizador ou a requerimento, por iniciativa do patrocinador, do instituidor, dos órgãos estatutários ou em conjunto pelos administradores da entidade, com indicação das razões para a medida. 
	 
	Art. 17. O dirigente máximo do órgão fiscalizador nomeará o interventor com amplos poderes de administração e representação. 
	§ 1º O interventor será investido em suas funções mediante termo de posse lavrado no livro de atas da entidade, com a transcrição do ato que houver decretado a medida. 
	§ 2º O termo de posse será registrado no cartório de ofício de registro de títulos e documentos da localidade onde se situe a sede da entidade fechada. 
	 
	Art. 18. A intervenção poderá ser decretada pelo órgão fiscalizador na ocorrência de pelo menos uma das seguintes situações: 
	I - irregularidade ou insuficiência na constituição das reservas técnicas, provisões e fundos, ou na sua cobertura por ativos garantidores; 
	II - aplicação dos recursos garantidores das reservas técnicas, provisões e fundos de forma inadequada ou em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos competentes; 
	III - descumprimento de disposições estatutárias ou de obrigações previstas no regulamento do plano de benefício ou no convênio de adesão; 
	IV - situação econômico-financeira insuficiente à preservação da liquidez e solvência de cada um dos planos de benefícios ou da entidade no conjunto de suas atividades; 
	V - situação atuarial desequilibrada; 
	VI - atraso do patrocinador ou da entidade no pagamento de obrigação líquida e certa; 
	VII - administração temerária ou danosa aos interesses da entidade e dos participantes e assistidos; 
	VIII - falta de entendimento entre os administradores do patrocinador ou do instituidor e os da entidade fechada; 
	IX - divulgar dolosamente dados incorretos aos participantes e aos assistidos; ou 
	X - remeter dolosamente informações incorretas ao órgão regulador e fiscalizador. 
	 
	Art. 19. Dependerão de prévia e expressa autorização do órgão fiscalizador os atos do interventor que impliquem oneração ou disposição do patrimônio da entidade fechada. 
	 
	Art. 20. O interventor prestará contas ao órgão fiscalizador, independentemente de exigência, no momento em que deixar suas funções ou, a qualquer tempo, quando assim solicitado. 
	 
	Art. 21. O interventor encaminhará ao dirigente máximo do órgão fiscalizador, para aprovação, relatório sobre a situação da entidade fechada, com o plano de recuperação ou proposta para sua liquidação extrajudicial. 
	Parágrafo único. Aprovado o plano de recuperação da entidade ou decretada sua liquidação extrajudicial, a intervenção cessará, com a publicação do ato no Diário Oficial da União. 
	 
	Seção III 
	Da Liquidação Extrajudicial 
	Art. 22. As entidades fechadas não poderão solicitar concordata e não estão sujeitas a falência, mas somente a liquidação extrajudicial. 
	 
	Art. 23. Reconhecida pelo órgão regulador e fiscalizador a ausência de condições para funcionamento da entidade ou a inviabilidade de sua recuperação, será decretada sua liquidação extrajudicial. 
	§ 1º O órgão fiscalizador decretará a liquidação extrajudicial e nomeará, por intermédio de seu dirigente máximo, o liquidante com plenos poderes de administração, representação e liquidação. 
	§ 2º O liquidante será investido em suas funções mediante termo de posse lavrado no livro de atas da entidade, com a transcrição do ato que houver decretado a medida. 
	§ 3º O termo de posse será registrado no cartório de ofício de registro de títulos e documentos da localidade onde se situe a sede da entidade fechada. 
	§ 4º Entende-se por ausência de condições para funcionamento de entidade fechada o não atendimento a qualquer uma das condições mínimas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador. 
	 
	Art. 24. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos: 
	I - a suspensão das ações e das execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda; 
	II - o vencimento antecipado das obrigações da liquidanda; 
	III - a não incidência de penalidades contratuais contra a liquidanda por obrigações vencidas em decorrência da decretação da liquidação extrajudicial; 
	IV - a não fluência de juros contra a liquidanda enquanto não integralmente pago o passivo; 
	V - a interrupção da prescrição em relação às obrigações da liquidanda; 
	VI - a suspensão de multa e juros em relação às dívidas da liquidanda; 
	VII - a inexigibilidade, frente à liquidanda, de penas pecuniárias por infrações de natureza administrativa; e 
	VIII - a interrupção do pagamento à liquidanda das contribuições dos participantes, dos assistidos e do patrocinador ou do instituidor, relativas ao plano de benefício. 
	Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às ações e aos débitos de natureza tributária. 
	 
	Art. 25. Serão levantadas, na data da decretação da liquidação extrajudicial, as demonstrações contábeis e atuariais, por plano de benefício e consolidadas, necessárias à determinação do valor das reservas individuais e do total dos recursos garantidores das reservas técnicas. 
	 
	Art. 26. O liquidante organizará o quadro geral de credores, realizará o ativo e liquidará o passivo. 
	§ 1º Os participantes e os assistidos do plano de benefício ficam dispensados de se habilitar aos respectivos créditos, estejam estes sendo recebidos ou não. 
	§ 2º O cálculo dos créditos dos participantes e dos assistidos será realizado em bases técnicas, apresentadas por atuário, observada a seguinte ordem de preferência: 
	I - assistidos e participantes que já implementaram todas as condições para gozo do benefício, mas ainda não o requereram; 
	II - todos os créditos acumulados dos participantes do plano de benefício. 
	§ 3º Caberá ao órgão regulador e fiscalizador estabelecer procedimento para o pagamento, aos participantes e aos assistidos do plano de benefício, dos valores correspondentes às suas reservas, observada a ordem de preferência estabelecida. 
	§ 4º Na ocorrência de sobras do patrimônio ou de ingresso de novos recursos no plano, cumpridas todas as obrigações da liquidanda relativas à preferência legal dos créditos de natureza trabalhista e tributária, serão realizados os procedimentos de rateio, tantos quantos forem necessários à conclusão do processo de liquidação, contemplando todos os participantes e assistidos que estavam vinculados àquele plano de benefício na data da decretação da liquidação extrajudicial. 
	 
	Art. 27. Os créditos da entidade fechada, em caso de liquidação ou de falência de patrocinador, terão privilégio especial sobre a massa de haveres, respeitado o privilégio dos créditos trabalhistas e tributários. 
	 
	Art. 28. O liquidante prestará contas ao órgão fiscalizador, independentemente de exigência, no momento em que deixar suas funções ou, a qualquer tempo, quando assim solicitado. 
	§ 1º A liquidação extrajudicial poderá ser levantada, a qualquer tempo, desde que constatados fatos supervenientes que viabilizem a recuperação da entidade fechada. 
	§ 2º Na hipótese do § 1º, o liquidante conduzirá o processo para composição dos conselhos deliberativo e fiscal, conforme previsto no estatuto da entidade fechada. 
	 
	Art. 29. Caberá ao liquidante promover a baixa da entidade nos registros próprios, cujos comprovantes deverão integrar a prestação de contas de que trata o art. 28. 
	 
	Art. 30. Comprovada pelo liquidante a ausência de ativos para satisfazer a possíveis créditos reclamados judicialmente contra a entidade, tal situação deverá ser comunicada ao juízo competente juntamente com o pedido de extinção do processo e seu arquivamento. 
	 
	Art. 31. A liquidação será encerrada com a aprovação, pelo órgão fiscalizador, das contas finais do liquidante, com a publicação do ato no Diário Oficial da União e após a baixa nos devidos registros. 
	 
	Seção IV 
	Da Indisponibilidade de Bens 
	Art. 32. Os administradores e membros de conselhos estatutários das entidades fechadas sob intervenção ou em liquidação extrajudicial ficarão com todos os seus bens indisponíveis e não poderão, por qualquer forma, direta ou indiretamente, aliená-los ou onerá-los até a apuração e liquidação final de suas responsabilidades. 
	§ 1º A indisponibilidade decorrerá do ato que decretar a intervenção ou liquidação extrajudicial e atingirá as pessoas referidas no caput nos doze meses anteriores a decretação. 
	§ 2º A indisponibilidade poderá ser estendida aos bens daqueles que, nos últimos doze meses, os tenham adquirido, a qualquer título, das pessoas referidas no caput, desde que haja seguros indícios de transferência simulada com o fim de evitar a aplicação dos instrumentos de defesa do patrimônio da entidade fechada previstos na Lei Complementar nº 109, de 2001. 
	§ 3º A indisponibilidade não atinge os bens: 
	I - considerados inalienáveis ou impenhoráveis pela legislação em vigor; 
	II - objeto de contrato de alienação, de promessa de compra e venda e de cessão de direitos, desde que os respectivos instrumentos tenham sido levados ao competente registro público até doze meses antes da data de decretação da intervenção ou da liquidação extrajudicial; e 
	III - das pessoas referidas neste artigo, no caso de liquidação extrajudicial de entidade fechada que deixar de reunir condições para funcionamento por motivos totalmente desvinculados do exercício de suas atribuições. 
	§ 4º Na hipótese do inciso III do § 3, o órgão fiscalizador poderá decretar a indisponibilidade dos bens das pessoas referidas neste artigo, desde que constatada a existência de irregularidades ou indícios de crimes por elas praticados. 
	 
	Art. 33. O interventor ou o liquidante comunicará a indisponibilidade de bens aos órgãos competentes, para os devidos registros, e publicará edital para conhecimento de terceiros. 
	Parágrafo único. A autoridade que receber a comunicação ficará, relativamente a esses bens, impedida de: 
	I - fazer transcrições, inscrições ou averbações de documentos públicos ou particulares; 
	II - arquivar atos ou contratos que importem sua transferência, no caso de cotas sociais, ações ou partes beneficiárias; 
	III - realizar ou registrar operações no caso de títulos de qualquer natureza; e 
	IV - processar a transferência de propriedade, no caso de veículos terrestres, aeronaves e embarcações. 
	 
	Art. 34. A indisponibilidade dos bens será mantida até o final da apuração de responsabilidades, mediante inquérito administrativo, e suas respectivas liquidações, independentemente da continuidade do regime especial de intervenção ou liquidação extrajudicial. 
	Parágrafo único. Após a aprovação do relatório final da comissão de inquérito, serão adotadas pelo interventor ou pelo liquidante, conforme o caso, as seguintes medidas: 
	I - levantamento da indisponibilidade de bens, de ofício ou a requerimento de qualquer interessado; 
	II - comunicação ao Ministério Público, informando quais as pessoas indiciadas que estão com seus bens indisponíveis, e solicitando, se for o caso, a promoção da indisponibilidade de bens dos demais arrolados. 
	 
	Art. 35. O relatório final da comissão de inquérito, devidamente aprovado, quanto à responsabilização dos diretores, conselheiros e terceiros, poderá concluir: 
	I - pela inexistência de dano ou prejuízo causado ao plano de benefício, à entidade ou aos participantes e assistidos, sendo o inquérito administrativo arquivado no órgão fiscalizador; ou 
	II - pela existência de dano ou prejuízo causado ao plano de benefício, à entidade ou aos participantes e assistidos, identificando os responsáveis e solicitando o envio do inquérito administrativo ao Ministério Público. 
	Parágrafo único. Em qualquer caso, se houver indício de crime, será encaminhado ao Ministério Público cópia do inquérito administrativo. 
	 
	CAPÍTULO VI 
	DO REGIME DISCIPLINAR 
	Art. 36. A infração a qualquer disposição da Lei Complementar nº 109, de 2001, ou deste Decreto sujeita o infrator, conforme o caso, às seguintes penalidades administrativas: 
	I - advertência; 
	II - suspensão do exercício de atividades em entidades de previdência complementar pelo prazo de até cento e oitenta dias; 
	III - inabilitação, pelo prazo de dois a dez anos, para o exercício de cargo ou função em entidades de previdência complementar, sociedades seguradoras, instituições financeiras e no serviço público; e 
	IV - multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 
	Parágrafo único. A penalidade de multa prevista no inciso IV do caput será: 
	I - imputada ao agente responsável, respondendo solidariamente a entidade fechada, assegurado o direito de regresso; e 
	II - aplicada à entidade fechada quando a infração, por sua natureza, não for passível de imputação à pessoa física que lhe deu causa. 
	 
	Art. 37. Constituem infrações sujeitas às penalidades previstas neste Decreto as seguintes condutas praticadas por pessoas físicas ou jurídicas: 
	I - operar entidade de previdência complementar sem estar para isso devidamente autorizada; 
	II - instituir e operar plano de benefício sem autorização específica do órgão competente; 
	III - deixar a entidade de constituir reservas técnicas, provisões e fundos, de conformidade com os critérios e normas fixados na legislação e regulamentação aplicável; 
	IV - aplicar os recursos garantidores das reservas técnicas, provisões e fundos dos planos de benefícios em desacordo com os critérios e normas fixadas pelo órgão regulador e fiscalizador ou com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN; 
	V - deixar de fornecer aos participantes de plano de benefício o certificado de participante, cópia do regulamento atualizado, material explicativo em linguagem simples e precisa ou outros documentos especificados em lei ou regulamento; 
	VI - deixar a entidade fechada de efetuar operação de resseguro, quando a isso estiver obrigada; 
	VII - celebrar convênio de adesão com patrocinador ou instituidor sem a prévia autorização do órgão regulador e fiscalizador; 
	VIII - oferecer plano de benefício a empregados ou servidores de patrocinador ou a associados ou a membros do instituidor, sem ter previamente formalizado o convênio de adesão; 
	IX - deixar de incluir no plano de benefício os institutos garantidos na Lei Complementar nº 109, de 2001, observada a forma regulamentada, ou cercear a faculdade de seu exercício pelo participante; 
	X - deixar o patrocinador ou o instituidor de oferecer plano de benefício extensivo a todos os empregados ou servidores do patrocinador ou associados ou membros do instituidor, observada a exceção prevista no § 3º do art. 16 da Lei Complementar nº 109, de 2001; 
	XI - utilizar hipóteses, parâmetros e métodos atuariais que não guardem relação com as características da massa de participantes e da atividade desenvolvida pelo patrocinador ou instituidor; 
	XII - manter, em cada plano de benefício, recursos garantidores das reservas técnicas, provisões e fundos em valores inferiores à cobertura integral das reservas matemáticas, sem estar para isso devidamente autorizado pelo órgão regulador e fiscalizador; 
	XIII - utilizar método atuarial de financiamento para a constituição de reservas do plano de benefício em desacordo com a legislação aplicável e as instruções específicas do órgão regulador e fiscalizador; 
	XIV - utilizar para outros fins as reservas constituídas para prover o pagamento de benefícios de caráter previdenciário, observada as especificidades previstas na Lei Complementar nº 109, de 2001; 
	XV - utilizar de forma diversa da prevista na legislação o resultado superavitário do exercício, ou deixar de constituir as reservas de contingência e a especial para revisão do plano de benefício; 
	XVI - deixar de adotar as providências cabíveis para equacionamento do resultado deficitário do plano de benefício, ou fazê-lo em desacordo com as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador; 
	XVII - deixar de apurar responsabilidade e, se for o caso, propor ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar; 
	XVIII - deixar de realizar avaliação atuarial por ocasião da instituição de plano de benefício e no encerramento de cada exercício, ou realizá-la sem a observância dos critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do plano; 
	XIX - deixar de divulgar aos participantes e aos assistidos, no prazo e na forma determinados em lei e regulamento, informações contábeis, atuariais e financeiras relativas ao plano de benefício ao qual estejam vinculados; 
	XX - descumprir as instruções do órgão regulador e fiscalizador sobre as normas e os procedimentos contábeis aplicáveis às entidades fechadas ou deixar de submetê-las a auditores independentes; 
	XXI - deixar a entidade de manter atualizada a sua contabilidade, de cumprir as normas técnicas ou regulamentares de contabilização, ou de levantar, anualmente, as demonstrações contábeis por plano de benefício e consolidadas, quando for o caso; 
	XXII - deixar de atender requerimento formal de informação, encaminhado pelo participante ou pelo assistido para defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal específico, no prazo estabelecido pelo órgão regulador e fiscalizador; 
	XXIII - admitir como participante de plano de benefício pessoa que não mantenha vínculo com o patrocinador ou com o instituidor; 
	XXIV - deixar o patrocinador ou o instituidor de separar o patrimônio da entidade fechada do seu próprio patrimônio; 
	XXV - prestar a entidade fechada serviços que não estejam no âmbito de seu objeto; 
	XXVI - realizar operação de fusão, cisão, incorporação ou outra forma de reorganização da entidade fechada, promover a retirada ou a transferência de patrocínio, a transferência de grupo de participantes, de plano de benefício e de reservas entre entidades fechadas, sem prévia aprovação do órgão regulador e fiscalizador; 
	XXVII - manter, ainda que temporariamente, estrutura organizacional em desacordo com a estrutura mínima determinada pela legislação ou pelo regulamento aplicável; 
	XXVIII - deixar a entidade fechada de informar ao órgão regulador e fiscalizador o responsável pela aplicação dos recursos da entidade; 
	XXIX - descumprir qualquer determinação ou pedido de informação da fiscalização exercida por órgãos do poder público; 
	XXX - deixar de remeter, ou remeter fora do prazo ou de forma inadequada, informação requerida pelo órgão regulador e fiscalizador; 
	XXXI - deixar o interventor de solicitar aprovação prévia e expressa para os atos que impliquem oneração ou disposição do patrimônio do plano de benefício; 
	XXXII - emitir o interventor ou o liquidante declaração que saiba inexata, a respeito de assunto relativo à intervenção ou liquidação extrajudicial de entidade fechada; 
	XXXIII - deixar o interventor ou o liquidante de cumprir fielmente suas obrigações legais ou regulamentares, causando, por culpa ou dolo, prejuízos à entidade, plano de benefício, participantes, assistidos, ou a terceiros; 
	XXXIV - causar o patrocinador ou instituidor prejuízo à entidade fechada pela falta ou insuficiência de aporte das contribuições a que estavam obrigados; 
	XXXV - deixar o patrocinador ou o instituidor de repassar, no prazo estatutariamente previsto, contribuição ou consignação descontada dos participantes; 
	XXXVI - alienar ou onerar, sob qualquer forma, bem de sua propriedade, abrangido por indisponibilidade legal resultante de intervenção ou liqüidação extrajudicial de entidade fechada; 
	XXXVII - gerir a entidade fechada os recursos financeiros ou o patrimônio de plano de benefício, causando prejuízo à entidade, aos participantes ou assistidos, ou compactuar com essa forma de gestão; 
	XXXVIII - deixar de promover ou de alguma forma cercear a inserção de participantes nos conselhos deliberativo e fiscal; 
	XXXIX - deixar os ex-administradores e ex-conselheiros de prestar ao interventor e ao liquidante todas as informações requeridas em relação à situação da entidade, especialmente quanto às apurações contábeis e atuariais referentes a cada plano de benefício; e 
	XL - violar dispositivos legais ou regulamentares aplicáveis aos componentes do regime de previdência complementar. 
	§ 1º As infrações constantes dos incisos V, XIX, XXII, XXVII, XXVIII e XXX estão sujeitas à penalidade de advertência; as infrações constantes dos incisos IX, XVIII, XXI, XXIII, XXVI e XL estão sujeitas à penalidade de suspensão; as infrações constantes dos incisos I, II, III, IV, XI, XIII, XIV, XXIV, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVI e XXXVII estão sujeitas à penalidade de inabilitação; e as infrações constantes dos incisos VI, VII, VIII, X, XII, XV, XVI, XVII, XX, XXV, XXIX, XXXI, XXXV, XXXVIII e XXXIX estão sujeitas à penalidade de multa. 
	§ 2º Havendo prejuízo aos participantes, poderá ser aplicada a pena de multa cumulativamente com as penalidades constantes dos incisos I, II e III do caput do art. 36. 
	 
	Art. 38. As penalidades serão aplicadas pelo órgão fiscalizador por meio de processo administrativo instaurado a partir do auto de infração. 
	§ 1º Constatados indícios de infração a dispositivo da Lei Complementar nº 109, de 2001, deste Decreto e das normas complementares editadas pelo órgão regulamentador e fiscalizador, será lavrado auto de infração com a discriminação clara e precisa da conduta e das circunstâncias em que foi praticada, o dispositivo legal infringido, a penalidade aplicável e os critérios de sua gradação, com indicação do dia e do local de sua lavratura. 
	§ 2º O infrator terá o prazo de quinze dias, contados do recebimento do auto de infração, para apresentar defesa ao órgão fiscalizador. 
	§ 3º Mantida a autuação, abre-se o prazo de quinze dias, contados da ciência dessa decisão, para a apresentação de recurso, que terá efeito suspensivo, ao Ministro de Estado ao qual está vinculado o órgão fiscalizador. 
	§ 4º O recurso a que se refere o § 3, na hipótese de penalidade de multa, somente será conhecido se for comprovado pelo requerente o depósito antecipado, em favor do órgão fiscalizador, de trinta por cento do valor da multa aplicada. 
	§ 5º Julgado improcedente ou nulo o auto de infração, o valor do depósito reverterá, em até dois dias úteis, para aquele que procedeu a seu recolhimento, devidamente acrescido dos rendimentos creditados pela instituição financeira depositária. 
	§ 6º O órgão regulador e fiscalizador estabelecerá os procedimentos para a lavratura dos autos de infração, aplicação das penalidades, recolhimento das multas e depósitos para fins recursais. 
	§ 7º É dispensado o processo administrativo quando as irregularidades já tiverem sido apuradas em intervenção ou em liquidação extrajudicial, decorrentes de competente inquérito administrativo, no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 
	 
	Art. 39. O órgão fiscalizador, na aplicação da pena, considerará a gravidade da infração e, na hipótese de multa, também o patrimônio dos infratores. 
	 
	Art. 40. As multas poderão ser atenuadas na ocorrência das seguintes circunstâncias, e da seguinte forma: 
	I - quando o infrator apontar e corrigir a irregularidade cometida antes de formalizado o início de processo fiscalizatório, a penalidade administrativa cabível será atenuada em setenta e cinco por cento do seu valor; 
	II - quando o infrator corrigir a irregularidade antes da decisão final de última instância, a penalidade administrativa aplicada será atenuada em cinqüenta por cento do seu valor. 
	Parágrafo único. É vedada a aplicação das atenuantes mencionadas neste artigo no caso de infração cometida com dolo ou má-fé ou que tenha resultado em prejuízo ao plano de benefício, à entidade, a seus participantes e assistidos. 
	 
	Art. 41. Serão consideradas circunstâncias agravantes: 
	I - não adotar o infrator providências, a que estava obrigado, no sentido de evitar ou reparar prejuízos dos quais tenha tomado conhecimento; 
	II - opor obstáculos à ação da fiscalização, por qualquer meio; e 
	III - a reincidência. 
	§ 1º Caracteriza reincidência a prática de nova infração, por uma mesma pessoa física ou jurídica, após decisão administrativa condenatória definitiva. 
	§ 2º Ocorrendo a reincidência de qualquer pena, esta será agravada para a cominação imediatamente superior. 
	§ 3º As infrações cometidas na vigência da Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977, não serão computadas para efeito de reincidência. 
	§ 4º A aplicação da multa, no caso de circunstância agravante, não poderá resultar em valor superior ao máximo estabelecido na Lei Complementar nº 109, de 2001. 
	 
	CAPÍTULO VII 
	DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
	Art. 42. Até que seja publicada a lei de que trata o art. 5º da Lei Complementar nº 109, de 2001, compete: 
	I - ao Ministro de Estado ao qual está vinculado o órgão regulador e fiscalizador: 
	a) fixar as diretrizes do regime de previdência complementar a ser implementada pelos órgãos competentes; e 
	b) decretar a liquidação ou a intervenção das entidades fechadas, bem como nomear o respectivo liquidante ou interventor; e 
	c) decidir os recursos contra atos de interventor ou de liquidante, ouvido o órgão fiscalizador; 
	II - ao órgão regulador: 
	a) estabelecer as normas gerais complementares à legislação e regulamentação aplicável às entidades fechadas de previdência complementar para implementação da política determinada pelo Ministro de Estado ao qual está vinculado o órgão regulador e fiscalizador; 
	b) determinar padrões para instituição e operação dos planos de benefícios, de modo a assegurar sua transparência, solvência, liquidez e equilíbrio financeiro; 
	c) normatizar novas modalidades de planos de benefícios; 
	d) estabelecer normas complementares para os institutos da portabilidade e do benefício proporcional diferido, garantidos aos participantes; 
	e) estabelecer normas especiais para a organização de planos patrocinados por instituidores; 
	f) determinar a metodologia a ser empregada nas avaliações atuariais; 
	g) fixar limite para as despesas administrativas dos planos de benefícios e das entidades de previdência complementar; e 
	h) estabelecer regras para o número mínimo de participantes ou associados de planos de benefícios; 
	III - ao órgão fiscalizador: 
	a) autorizar a instituição e operação de entidades fechadas e de planos de benefícios , bem como os convênios de adesão de patrocinadoras ou de instituidores; 
	b) estabelecer parâmetros para classificação dos planos de benefícios, bem como os parâmetros e regras para cálculo de suas garantias mínimas; 
	c) determinar requisitos de capitalização mínima para os planos de benefícios; 
	d) estabelecer condições e cláusulas mínimas para os regulamentos dos planos de benefícios; 
	e) rever o enquadramento dos planos de benefícios efetuado pelos atuários; 
	f) determinar à entidade fechada a constituição de reservas, provisões e fundos necessários à garantia mínima dos planos de benefícios, bem como, em situações excepcionais, fixar diretrizes especiais para o nível de cobertura exigido; 
	g) estabelecer regras para equacionamento de déficits; 
	h) determinar auditoria atuarial de plano de benefício, inclusive externa; 
	i) autorizar fusão, cisão, incorporação de entidade fechada de previdência complementar, transferência de patrocínio, de reservas, de grupos de participantes e de planos entre entidades fechadas; 
	j) autorizar, em caráter excepcional, a transferência de assistidos para entidade aberta; 
	l) autorizar a transferência de reservas em caso de reorganização societária do patrocinador; 
	m) editar instruções sobre a contabilidade das entidades fechadas de previdência complementar; 
	n) especificar os documentos que devem ser fornecidos aos participantes no momento da vinculação; 
	o) estabelecer o prazo diferenciado e a forma para as entidades prestarem informações aos participantes; 
	p) autorizar a extinção de plano e a transferência de participantes e assistidos; 
	q) fiscalizar e controlar as entidades fechadas, a execução das normas gerais regulamentares de contabilidade, atuária e estatística e decidir sobre as defesas apresentadas em razão de autuações; 
	r) determinar regime de administração especial e nomear o administrador especial; 
	s) propor ao Ministro ao qual está vinculado, por intermédio de relatório fundamentado, a intervenção ou a liquidação extrajudicial de entidade fechada ou de plano de benefício; 
	t) nomear comissão de inquérito nos casos previstos em lei ou regulamento e executar suas decisões; 
	u) regulamentar e executar normas da Lei Complementar nº 109, de 2001, ou deste Decreto, que não forem de competência do Ministro ao qual está vinculado ou do órgão regulador; 
	v) estabelecer orientações e procedimentos a serem adotados pelas entidades fechadas de previdência complementar, em decorrência da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; e 
	x) editar instruções e expedir circulares contendo regras complementares para implementação das normas estabelecidas pelo órgão regulador. 
	 
	Art. 43. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
	 
	Art. 44. Revogam-se os Decretos nºs 81.240, de 20 de janeiro de 1978, 82.325, de 27 de setembro de 1978, 86.492, de 22 de outubro de 1981, 2.111, de 26 de dezembro de 1996, 2.221, de 7 de maio de 1997, 2.267, de 30 de junho de 1997, e 3.721, de 8 de janeiro de 2001. 
	 
	Brasília, 23 de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
	FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, José Cechin 
	 
	PORTARIAS        
	 
	09. PORTARIA N° 06, DE 28 DE MARÇO DE 2002, DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO E DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (D.O.U. de 01.04.2002, Seção 1, pp. 95-98). Divulgar para consulta pública a proposta de texto para alteração da Norma Regulamentadora Nº 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 
	 
	A SECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO e o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e considerando o estabelecido na Portaria MTb n.º 393/96, resolvem: 
	 
	Art. 1° - Divulgar para consulta pública o texto anexo de proposta de alteração da Norma Regulamentadora N.º 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 
	 
	Art. 2° - Fixar o prazo de 90 dias, após a publicação deste ato, para o recebimento de sugestões às propostas contidas no texto em anexo, que deverão ser encaminhadas para: 
	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 
	Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho 
	Esplanada dos Ministérios, Bloco F, Edifício Anexo, 
	1º andar, Ala "B" 
	CEP 70059-900 - Brasília / DF 
	 
	Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
	 
	VERA OLÍMPIA GONÇALVES 
	Secretária de Inspeção do Trabalho 
	 
	JUAREZ CORREIA BARROS JÚNIOR 
	Diretor do Departamento Segurança e Saúde no Trabalho 
	 
	ANEXO 
	NORMA REGULAMENTADORA Nº 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE 
	 
	10.1 OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO 
	10.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece diretrizes básicas que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança e saúde, de forma a garantir a segurança dos trabalhadores que direta ou indiretamente interagem em instalações elétricas e serviços com eletricidade. 
	10.1.2 Esta NR se aplica a todas as fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas, e quaisquer serviços realizados nas suas proximidades. 
	10.2 MEDIDAS DE CONTROLE 
	10.2.1 Em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, de forma a garantir a segurança dos trabalhadores. 
	10.2.2 As medidas de controle adotadas devem integrar-se às demais iniciativas da empresa, no âmbito da preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores. 
	10.2.3 Todas as empresas estão obrigadas a manter diagramas unifilares das instalações elétricas com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. 
	10.2.4 Os estabelecimentos com potência instalada igual ou superior a 75 KVA devem constituir Prontuário de Instalações Elétricas, de forma a organizar o Memorial contendo, no mínimo: 
	a) os diagramas unifilares, os sistemas de aterramento e as especificações dos equipamentos e dos dispositivos de proteção das instalações elétricas. 
	b) elaborar relatório de auditoria de conformidade com esta NR com recomendações e cronogramas de adequação, visando o controle de riscos elétricos; 
	c) descrever o conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde, implantadas e relacionadas a esta NR e descrição das medidas de controle existentes; 
	d) manter documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas; 
	e) especificar os equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental aplicáveis, conforme determina esta NR; 
	f) manter documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos profissionais e dos treinamentos realizados; 
	g) manter certificações de materiais e equipamentos utilizados em áreas classificadas. 
	10.2.5 As empresas que operam em instalações ou equipamentos integrantes do sistema elétrico de potência ou nas suas proximidades devem acrescentar ao prontuário os documentos relacionados no item 10.2.4 e os a seguir listados: 
	a) descrição dos procedimentos de ordem geral para contingências não previstas; 
	b) certificados dos equipamentos de proteção coletiva e individual; 
	10.2.6 O Prontuário de Instalações Elétricas deve ser organizado e mantido pelo empregador ou por pessoa formalmente designada pela empresa e deve permanecer à disposição dos trabalhadores envolvidos nas instalações e serviços em eletricidade. 
	10.2.7 O Prontuário de Instalações Elétricas deve ser revisado e atualizado sempre que ocorrerem alterações nos sistemas elétricos. 
	10.2.8 Os documentos previstos no Prontuário de Instalações Elétricas devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado. 
	10.2.9 Medidas de Proteção Coletiva 
	10.2.9.1 Em todos os serviços executados em instalações elétricas, devem ser previstos e adotados sistemas de proteção coletiva aplicáveis, mediante procedimentos, às atividades que são desenvolvidas, de forma a assegurar a saúde e a integridade física dos trabalhadores. 
	10.2.9.2 Os sistemas de proteção coletiva compreendem prioritariamente a desenergização elétrica, e na sua impossibilidade o emprego de tensão de segurança, a isolação das partes vivas, a utilização de obstáculos, barreiras, sinalização, seccionamento automático da alimentação, aterramento, ligações equipotenciais, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, dentre outros. 
	10.2.9.3 O aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme regulamentação estabelecida pelos órgãos competentes e, na ausência dessas, deve atender às Normas Internacionais vigentes. 
	10.2.9.4 Deve ser adotado aterramento temporário adequado sempre que houver a possibilidade de energização dos circuitos, ou se os serviços estiverem sendo executados próximo a instalações elétricas sob tensão. 
	10.2.10 Medidas de Proteção Individual 
	10.2.10.1 Quando, no desenvolvimento dos serviços em instalações elétricas, os sistemas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual específicos e adequados às atividades desenvolvidas, em atendimento ao disposto na NR 6. 
	10.2.10.2 As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades considerando-se a condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. 
	10.2.10.3 É vedado o uso de adornos pessoais nas atividades em circuitos energizados. 
	10.3 SEGURANÇA EM PROJETOS 
	10.3.1 Todo projeto elétrico deve prever a instalação de dispositivo de seccionamento de ação simultânea a montante dos pontos de intervenção, que permita a aplicação de seu travamento. 
	10.3.2 O projeto em instalações elétricas deve considerar o distanciamento e o espaço seguros, quanto ao dimensionamento e de localização de seus componentes, e as influências ambientais quando da operação e da realização de serviços de manutenção. 
	10.3.3 O projeto deve definir a configuração do esquema de aterramento, a obrigatoriedade ou não da interligação entre o condutor neutro e o de proteção e da conexão à terra de todas as partes condutoras não destinadas à condução da eletricidade. 
	10.3.4 É obrigatório que os projetos de quadros, instalações e redes elétricas especifiquem dispositivos de desligamento de circuitos que possuam recursos para travamento na posição desligado, de forma a poderem ser travados e sinalizados. 
	10.3.5 Sempre que tecnicamente viável devem ser projetados dispositivos de seccionamento com recursos de aterramento automático do circuito seccionado. 
	10.3.6 Todo projeto deve conter recomendações para adoção de aterramento temporário, incluindo rotinas de sua instalação e sua supressão, quando da desenergização dos circuitos elétricos para intervenções. 
	10.3.7 O projeto das instalações elétricas deve ficar à disposição dos profissionais habilitados e autorizados, das autoridades competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa, e deve ser mantido permanentemente atualizado. 
	10.3.8 O projeto elétrico deve atender ao que dispõe os demais itens desta NR, em especial a proteção contra incêndio e sinalização de segurança. 
	10.3.9 O memorial descritivo do projeto deve conter , no mínimo, os itens de segurança: 
	a) especificação das características relativas à proteção contra choques elétricos, queimaduras e outros efeitos indesejáveis; 
	b) exigência de indicação de posição dos dispositivos de manobra dos circuitos elétricos. (Verde - "D", desligado e Vermelho - "L", ligado); 
	c) descrição do sistema de identificação de circuitos elétricos e equipamentos, incluindo dispositivos de manobra, controle, proteção, condutores e os próprios equipamentos e estruturas, esclarecendo como tais indicações deverão ser aplicadas fisicamente nos componentes das instalações; 
	d) recomendações de restrições e advertências quanto ao acesso de pessoas aos componentes das instalações; 
	e) precauções aplicáveis face às influencias ambientais; 
	f) o princípio funcional dos elementos de proteção constantes do projeto, destinados à segurança das pessoas; 
	g) descrição da compatibilidade dos dispositivos de proteção. 
	10.4 SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 
	10.4.1 As instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas de forma a garantir segurança dos trabalhadores, dos usuários e de terceiros e ser acompanhadas e supervisionadas por profissional autorizado conforme dispõe esta NR. 
	10.4.2 Nos serviços e nas atividades referidos, devem ser adotadas medidas preventivas destinadas ao controle dos riscos adicionais, especialmente quanto à altura, confinamento, campos elétricos e magnéticos, explosividade, umidade, poeira , fauna e outros agravantes, adotando-se sempre a sinalização de segurança adequada. 
	10.4.3 Nos locais de trabalho só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas compatíveis com a instalação existente, preservando-se as características de proteção, respeitadas as recomendações do fabricante e as influências ambientais. 
	10.4.3.1 Os equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas devem possuir isolamento adequado às tensões envolvidas e ser regularmente inspecionados e ensaiados. 
	10.4.4 As instalações e equipamentos elétricos devem ser mantidos em condições seguras de funcionamento e seus sistemas de proteção devem ser inspecionados e controlados periodicamente, de acordo com as regulamentações existentes e recomendações dos fabricantes. 
	10.4.5 Para atividades em instalações elétricas deve ser garantida ao trabalhador iluminação adequada e uma posição de trabalho segura, de acordo com a Norma Regulamentadora 17 - Ergonomia, de forma a permitir que ele disponha dos membros superiores livres para a realização das tarefas. 
	10.4.6 Os ensaios e testes elétricos laboratoriais e de campo ou comissionamento de instalações elétricas devem atender à regulamentação estabelecida no item 10.7, e somente podem ser realizados por profissionais que atendam às condições de qualificação, autorização e treinamento estabelecidos nesta NR. 
	10.5 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESENERGIZADAS 
	10.5.1 Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para serviço mediante os procedimentos apropriados obedecida a seqüência abaixo: 
	a) seccionamento; 
	b) impedimento de reenergização; 
	c) constatação da ausência de tensão; 
	d) instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos; 
	e) proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada (Anexo I); 
	f) instalação da sinalização de impedimento de energização. 
	10.5.2 O estado de instalação desenergizado deve ser mantido até a autorização para reenergização, devendo ser reenergizada respeitando a seqüência dos procedimentos abaixo: 
	a) retirada de todas as ferramentas, equipamentos e utensílios; 
	b) retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de energização; 
	c) remoção da sinalização de impedimento de energização; 
	d) remoção do aterramento temporário da equipotencialização e das proteções adicionais; 
	e) destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento. 
	10.5.3 As medidas constantes das alíneas apresentadas nos itens 10.5.1 e 10.5.2 podem ser alteradas, substituídas, ampliadas ou eliminadas, em função das peculiaridades de cada situação, por profissional legalmente habilitado, mediante justificativa técnica formalizada, desde que seja mantido o mesmo nível de segurança originalmente preconizado. 
	10.5.4 Os serviços a serem executados em instalações elétricas desenergizadas, mas com possibilidade de energização, por qualquer meio ou razão, devem atender ao que estabelece o disposto no item 10.6. 
	10.6 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ENERGIZADAS 
	10.6.1 As intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 volts em corrente alternada ou superior a 120 volts em corrente contínua somente podem ser realizadas por profissional que atenda ao que estabelece o item 10.8 desta norma. 
	10.6.1.1 Os profissionais mencionados devem receber treinamento de segurança para trabalhos com instalações elétricas energizadas, com currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas no Anexo II desta NR. 
	10.6.1.2 Nas operações elementares, tais como conexão e desconexão, realizadas em baixa tensão com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para operação por pessoas não advertidas, podem ser realizados por qualquer pessoa mediante procedimentos previstos. 
	10.6.2 Os trabalhos que exijam o ingresso na zona controlada, Anexo I, devem ser realizados mediante procedimentos específicos, mantendo-se o profissional tão distante quanto possível da zona de risco. 
	10.6.3 Os serviços programados em instalações energizadas, realizados em áreas sujeitas às intempéries, somente podem ser realizados sob boas condições de tempo, devendo ser suspensos de imediato na iminência de ocorrência que possam colocar em perigo os trabalhadores. 
	10.6.3.1 Na iminência de tempestade devem ser suspensos os trabalhos em instalações energizadas abrigadas, conectadas diretamente a rede aérea. 
	10.6.4 Devem ser previamente elaborados procedimentos seguros, desenvolvidos com circuitos desenergizados, sempre que inovações tecnológicas forem implantadas ou quando a complexidade do serviço requerer. 
	10.6.5 O responsável pela execução do serviço deve suspender as atividades quando verificarem situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. 
	10.7 TRABALHOS ENVOLVENDO ALTA TENSÃO (AT) 
	10.7.1 Todos os profissionais que intervenham em instalações elétricas energizadas em alta tensão e outros trabalhadores que exerçam suas atividades dentro dos limites estabelecidos como zonas controladas e de risco, conforme Anexo I devem atender ao disposto no item 10.8 desta NR. 
	10.7.2 Os profissionais mencionados no item 10.7.1 devem receber treinamento de segurança, específico para trabalhos com instalações elétricas em alta tensão, com currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas no Anexo II desta NR. 
	10.7.3 Todo profissional autorizado deve portar identificação, conforme determina o item 10.8 desta NR, com indicação diferenciada para o exercício de atividades em circuitos energizados com AT. 
	10.7.4 Os serviços em instalações elétricas energizadas em AT, bem como aqueles que interajam com o Sistema Elétrico de Potência - SEP, não podem ser realizados individualmente. 
	10.7.5 Toda intervenção em instalações elétricas energizadas em AT, bem como aquelas que interajam com o SEP, somente podem ser realizadas mediante ordem de serviço específica para data e local, assinada por superior responsável pela área. 
	10.7.6 Antes de iniciar trabalhos em circuitos energizados em AT, o superior imediato e a equipe, responsáveis pela execução do serviço, devem realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas de forma a atender os princípios técnicos básicos e as melhores técnicas de segurança em eletricidade aplicáveis ao serviço. 
	10.7.7 Os serviços em instalações elétricas energizadas em AT somente podem ser realizados quando houver procedimentos específicos, detalhados e assinados por profissional autorizado. 
	10.7.8 A intervenção em instalações elétricas AT dentro de limites estabelecidos como zonas de risco, conforme Anexo I desta NR.,somente pode ser realizada mediante a desativação, também conhecido como bloqueio, dos conjuntos e dispositivos de religamento automático do circuito, sistema ou equipamento. 
	10.7.9 Os equipamentos e dispositivos desativados devem ser sinalizados com cartão ou etiqueta de identificação da condição de desativação, conforme procedimento operacional adequado. 
	10.7.10 Os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipados com materiais isolantes, destinados ao uso em alta tensão, devem ser submetidos a testes elétricos ou ensaios de laboratório, periódicos, obedecendo-se as especificações do fabricante ou na ausência daquelas, anualmente. 
	10.7.11 Todo trabalhador em instalações elétricas energizadas em AT, bem como aqueles envolvidos em atividades no SEP devem dispor de equipamento que permita a comunicação permanente com os demais membros da equipe. 
	10.8 HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
	10.8.1 É considerado profissional qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. 
	10.8.2 É considerado profissional legalmente habilitado aquele previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe. 
	10.8.3 É considerado trabalhador capacitado aquele que atenda às seguintes condições simultaneamente: 
	a) seja treinado por profissional habilitado e autorizado; 
	b) trabalhe sob a responsabilidade de um profissional habilitado e autorizado. 
	10.8.4 São considerados autorizados os trabalhadores habilitados ou capacitados com anuência formal da empresa. 
	10.8.5 Todo profissional autorizado deve portar identificação visível e permanente contendo as limitações e a abrangência de sua autorização. 
	10.8.6 Os profissionais autorizados a trabalhar em instalações elétricas devem ter essa condição consignada no sistema de registro de empregado da empresa. 
	10.8.7 Os profissionais e pessoas autorizados a trabalhar em instalações elétricas devem apresentar estado de saúde compatível com as atividades a serem desenvolvidas. 
	10.8.8 Os profissionais e pessoas autorizados a trabalhar em instalações elétricas devem possuir treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas, de acordo com o estabelecido no Anexo II desta NR. 
	10.8.8.1 Deve ser realizado um treinamento de reciclagem bienal e sempre que ocorrer alguma das situações a seguir: 
	a) troca de função ou mudança de empresa; 
	b) retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade, por período superior a 3 meses; 
	c) modificações significativas nas instalações elétricas ou troca de métodos e/ou processos de trabalho. 
	10.8.8.2 O trabalho em áreas classificadas deve ser precedido de treinamento específico de acordo com o risco envolvido. 
	10.8.9 Os trabalhadores com atividades em proximidades de instalações elétricas devem ser informados e possuir conhecimentos que permitam identificá-las, avaliar seus possíveis riscos e adotar as precauções cabíveis. 
	10.9 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E EXPLOSÃO 
	10.9.1 As áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos devem ser dotadas de proteção adequada contra incêndio e explosão, conforme dispõe a Norma Regulamentadora nº 23 - Proteção Contra Incêndios. 
	10.9.2 Os materiais, peças, dispositivos, equipamentos e sistemas destinados à aplicação em instalações elétricas de ambientes com atmosferas potencialmente explosivas devem ser avaliados quanto à sua conformidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação. 
	10.9.3 Os processos ou equipamentos susceptíveis de gerar ou acumular eletricidade estática devem dispor de proteção específica e dispositivos de descarga elétrica. 
	10.9.4 Nas instalações elétricas das áreas classificadas ou sujeitas a risco acentuado de incêndio ou explosões devem ser adotados dispositivos de proteção complementar, tais como alarme e seccionamento automático para prevenir sobretensões, sobrecorrentes, fugas, aquecimentos ou outras condições anormais de operação. 
	10.9.5 Os serviços em instalações elétricas nas áreas classificadas somente podem ser realizados mediante a liberação, conforme estabelece o item 10.5 ou supressão do agente de risco que determina a classificação da área. 
	10.10 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA 
	10.10.1 Nas instalações e serviços em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26 - Sinalização de Segurança, de forma a atender, dentre outras, as situações a seguir: 
	a) identificação de circuitos elétricos; 
	b) travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos; 
	c) restrições e impedimentos de acesso; 
	d) delimitações de áreas; 
	e) sinalização de áreas de circulação , de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas; 
	f) sinalização de impedimento de energização. 
	10.11 PROCEDIMENTOS DE TRABALHO 
	10.11.1 Todos os serviços em instalações elétricas devem ser planejados, programados e realizados em conformidade com procedimentos de trabalho específicos e adequados. 
	10.11.2 Os trabalhos em instalações elétricas devem ser precedidos de ordens de serviço com especificação mínima do tipo de serviço, do local e dos procedimentos a serem adotados. 
	10.11.3 Os procedimentos de trabalho devem conter instruções de segurança do trabalho , de forma a atender esta NR. 
	10.11.3.1 As instruções de segurança do trabalho necessárias à realização dos serviços em eletricidade devem conter, no mínimo, objetivo, campo de aplicação, base técnica, competências e responsabilidades, disposições gerais, medidas de controle e orientações finais. 
	10.11.4 A autorização para serviços em instalações elétricas deve ser emitida por profissional habilitado, com anuência formal da administração, devendo ser coordenada pela área de segurança do trabalho, quando houver, de acordo com a Norma Regulamentadora nº 4 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. 
	10.11.5 A autorização referida no item 10.11.4 deve estar coerente com o treinamento ministrado, conforme está previsto no Anexo II desta NR. 
	10.12 RESPONSABILIDADES 
	10.12.1 As responsabilidades quanto ao cumprimento desta NR são solidárias a todos os empregadores e contratantes envolvidos. 
	10.12.2 É de responsabilidade do empregador e contratante informar permanentemente aos trabalhadores sobre os riscos a que estão expostos, instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas de controle dos riscos elétricos a serem adotados. 
	10.12.3 Cabe à empresa, na ocorrência de acidentes de trabalho envolvendo instalações e serviços em eletricidade, propor e adotar medidas preventivas e corretivas. 
	10.12.4 Cumpre aos trabalhadores: 
	a) zelar pela sua segurança e saúde ou de terceiros que possam ser afetados por suas ações ou omissões no trabalho, colaborando com a empresa para o cumprimento das disposições legais e regulamentares, inclusive das normas internas de segurança e saúde; eb) comunicar, imediatamente, ao responsável pela execução do serviço as situações que considerar risco para sua segurança e saúde ou de terceiros. 
	10.13 DISPOSIÇÕES FINAIS 
	10.13.1 Os trabalhadores podem interromper suas tarefas sempre que comprovar condições de trabalho que não atendam as disposições contidas nesta NR, comunicando o fato ao responsável pela execução do serviço. 
	10.13.2 Toda documentação prevista nesta NR deve estar permanentemente à disposição dos profissionais que atuam em serviços e instalações elétricas e das autoridades competentes. 
	10.13.3 Esta Norma Regulamentadora não é aplicável a instalações elétricas alimentadas por extra-baixa tensão. 
	10.13.4 A observação desta NR não exclui a obrigatoriedade dos empregadores ou contratantes de observar disposições pertinentes estabelecidas em legislações ou regulamentos nacionais ou internacionais cabíveis. 
	 
	GLOSSÁRIO 
	Alta Tensão (AT) - Tensão superior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. 
	Área Classificada - Local com potencialidade de ocorrência de atmosfera explosiva. 
	Aterramento Elétrico Temporário - É uma ligação elétrica efetiva confiável e adequada intencional a terra , destinada a garantir a equipotencialidade e mantida continuamente durante a intervenção na instalação elétrica. 
	Atmosfera Explosiva - Mistura com o ar, sob condições atmosféricas, de substâncias inflamáveis na forma de gás, vapor, névoa , poeira ou fibras, na qual, após a ignição a combustão se propaga. 
	Baixa Tensão (BT) - Tensão superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua e igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. 
	Barreira - Dispositivo que impede todo e qualquer contato com partes energizadas das instalações elétricas. 
	Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) - É todo dispositivo, sistema, ou meio, fixo ou móvel de abrangência coletiva, destinado a preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores, usuários e terceiros. 
	Equipamento Segregado - Equipamento tornado inacessível por meio de invólucro ou barreira. 
	Extra-Baixa Tensão (EBT) - Tensão não superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra. 
	Instalação Elétrica - Conjunto das partes elétricas e não elétricas associadas e com características coordenadas entre si, que são necessárias ao funcionamento de uma parte determinada de um sistema elétrico. 
	Instalação Liberada para Serviços (BT/AT) - É aquela que garanta as condições de segurança ao trabalhador por meio de procedimentos e equipamentos adequados desde o início até o final dos trabalhos e liberação para uso. 
	Invólucro - Envoltório de partes energizadas destinado a impedir todo e qualquer contato com partes internas. 
	Isolamento Elétrico - Processo destinado a impedir a passagem de corrente elétrica, por interposição de materiais isolantes. 
	Obstáculo - Elemento que impede o contato acidental, mas não impede o contato direto por ação deliberada. 
	Perigo - Situação ou condição de risco acentuado com possibilidade de causar lesão física ou dano à saúde das pessoas por ausência de medidas de controle. 
	Pessoa advertida - É aquela pessoa suficientemente informada ou com conhecimento suficiente para evitar os perigos da eletricidade. 
	Risco - Capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde das pessoas. 
	Sistema Elétrico - É o circuito ou circuitos elétricos inter-relacionados destinados a atingir um determinado objetivo. 
	Sistema Elétrico de Potência (SEP) - É o conjunto de todas a instalações e equipamentos destinados à operação, transmissão e distribuição de energia elétrica até a medição inclusive. 
	Sinalização - Procedimento padronizado, destinado a orientar, alertar, avisar e advertir. 
	Travamento - É uma ação destinada a manter, por meios mecânicos um dispositivo de manobra fixo numa determinada posição, de forma a impedir uma operação não autorizada. 
	Zona de Risco - Entorno de parte condutora energizada, não segregada, acessível inclusive acidentalmente, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho. 
	Zona Controlada - Entorno de parte condutora energizada, não segregada, acessível, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados. 
	Procedimento - Seqüência de operações a serem desenvolvidas para realização de um determinado trabalho, com a inclusão dos meios materiais e humanos, medidas de segurança e circunstâncias que impossibilitem sua realização. 
	Trabalho em proximidade - Trabalho durante o qual o trabalhador pode entrar na zona controlada, ainda que seja com uma parte do seu corpo ou com extensões condutoras, representadas por materiais, ferramentas ou equipamentos que manipule. 
	 
	        ANEXO I 
	DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA 
	                                       ZONA DE RISCO E ZONA CONTROLADA 
	Tabela de raios de delimitação de zonas de risco, controlada e livre
	Faixa de tensão Nominal da instalação elétrica em kV 
	Rr - Raio de delimitação entre zona de risco e controlada em metros 
	Rc - Raio de delimitação entre zona controlada e livre em metros 
	1 
	0,20 
	0,70 
	1 e 3 
	0,22 
	1,22 
	3 e 6 
	0,25 
	1,25 
	6 e 10 
	0,35 
	1,35 
	10 e 15 
	0,38 
	1,38 
	15 e 20 
	0,40 
	1,40 
	20 e 30 
	0,56 
	1,56 
	30 e 36 
	0,58 
	1,58 
	36 e 45 
	0,63 
	1,63 
	45 e 60 
	0,83 
	1,83 
	60 e 70 
	0,90 
	1,90 
	70 e 110 
	1,00 
	2,00 
	110 e 132 
	1,10 
	3,10 
	132 e 150 
	1,20 
	3,20 
	150 e 220 
	1,60 
	3,60 
	220 e 275 
	1,80 
	3,80 
	275 e 380 
	2,50 
	4,50 
	380 e 480 
	3,20 
	5,20 
	480 e 700 
	5,20 
	7,20 
	Figura 1 - Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre. 
	Figura 2 - Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco (controlada e livre), com interposição de superfície de separação física adequada. 
	Rr > Raio circunscrito radialmente de delimitação da zona de risco. 
	Rc > Raio circunscrito radialmente de delimitação da zona controlada 
	ZL > Zona livre 
	ZR > Zona de risco, restrita a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho. 
	ZC > Zona controlada, restrita a profissionais autorizados. 
	PE > Ponto da instalação energizado. 
	SI > Superfície construída com material resistente e dotada de dispositivos e requisitos de segurança. 
	 
	ANEXO II 
	                        TREINAMENTO 
	 
	A empresa concederá autorização na forma desta NR, aos trabalhadores capacitados e profissionais habilitados que tenham participado com aproveitamento, dos cursos constantes deste ANEXO. 
	 
	1. CURSO BÁSICO - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE 
	Carga horária mínima - 40 horas 
	Programação Mínima: 
	1. Introdução à segurança com eletricidade. 
	2. Riscos em instalações e serviços com eletricidade. 
	a. O choque elétrico, mecanismos e efeitos; 
	b. Arcos elétricos; queimaduras e quedas; 
	c. Campos eletromagnéticos. 
	3. Medidas de Controle do Risco Elétrico. 
	a. Desenergização. 
	b. Aterramento funcional (TN / TT / IT); de proteção; temporário; 
	c. Equipotencialização. 
	d. Seccionamento automático da alimentação; 
	e. Dispositivos a corrente de fuga; 
	f. Extra baixa tensão; 
	g. Barreiras e invólucros; 
	h. Bloqueios e impedimentos; 
	i. Obstáculos e anteparos; 
	j. Isolamento das partes vivas; 
	k. Isolação dupla ou reforçada; 
	l. Colocação fora de alcance; 
	m. Separação elétrica. 
	4. Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT. 
	a. NBR-5410; 
	5. Normas Regulamentadoras do MTE. 
	a. Norma Reguamentadora NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade); 
	b. Qualificação; habilitação; capacitação e autorização. 
	6. Equipamentos de proteção coletiva. 
	7. Equipamentos de proteção individual. 
	8. Rotinas de trabalho - Procedimentos. 
	a. Instalações desenergizadas; 
	b. Liberação para serviços; 
	c. Sinalização; 
	d. Inspeções de áreas, serviços, ferramental e equipamento; 
	9. Documentação de instalações elétricas. 
	10. Riscos adicionais. 
	a. Altura; 
	b. Ambientes confinados; 
	c. Áreas classificadas; 
	d. Umidade; 
	e. Condições atmosféricas; 
	11. Proteção e combate a incêndios. 
	a. Noções básicas; 
	b. Medidas preventivas; 
	c. Métodos de extinção; 
	d. Prática; 
	12. Acidentes de origem elétrica. 
	a. causas diretas e indiretas; 
	b. discussão de casos; 
	13. Primeiros socorros. 
	a. Noções sobre as lesões; 
	b. Priorização do atendimento; 
	c. Aplicação de respiração artificial; 
	d. Massagem cardíaca; 
	e. Técnicas para remoção e transporte de acidentados; 
	f. Práticas; 
	14. Responsabilidades. 
	 
	2. CURSO COMPLEMENTAR - SEGURANÇA NO SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA (SEP) 
	É pré-requisito para freqüentar este curso complementar, ter participado com aproveitamento, do curso básico definido anteriormente. 
	Carga horária mínima - 40 horas 
	(*) Estes tópicos deverão ser desenvolvidos e dirigidos especificamente para as condições: padrão; de operação; de nível de tensão; e de outras peculiaridades de cada tipo ou condição especial de trabalho, sendo obedecida a hierarquia no aperfeiçoamento técnico do trabalhador. 
	Programação Mínima: 
	1. Introdução à segurança com eletricidade em alta tensão. 
	2. Normas técnicas aspectos de segurança (conhecimento e familiarização). 
	3. Aspectos organizacionais (programação e planejamento dos serviços; prontuário e cadastro das instalações; métodos de trabalho, trabalho em equipe, comunicação). 
	4. Aspectos comportamentais. 
	5. Condições impeditivas para serviços. 
	6. Riscos típicos no SEP e sua prevenção. 
	a. Proximidade e contatos com partes energizadas; 
	b. Indução; 
	c. Descargas atmosféricas; 
	d. Estática; 
	e. Campos elétricos e magnéticos; 
	f. Comunicação e identificação; 
	g. Trabalhos em altura, máquinas e equipamentos especiais; 
	7. Procedimentos de trabalho - análise e 
	discussão. (*) 
	8. Técnicas de trabalho sob tensão. (*) 
	a. Em linha viva; 
	b. Ao potencial; 
	c. Em áreas internas; 
	d. Trabalho a distância; 
	e. Trabalhos noturnos; 
	9. Equipamentos e ferramentas de trabalho (escolha, uso, conservação, verificação, ensaios). (*) 
	10. Sistemas de proteção coletiva (bloqueios de religação automática; isolamento elétrico de proteção; aterramento temporário, verificação de tensão; e outros). (*) 
	11. Equipamentos de proteção individual. (*) 
	12. Posturas e vestuários de trabalho. (*) 
	13. Segurança com veículos e transporte de pessoas, materiais e equipamentos. 
	14. Sinalização e isolamento de áreas de trabalho. 
	15. Liberação de instalação para serviço e para operação e uso. 
	16. Liberação de instalação para operação e uso. 
	17. Treinamento em técnicas de remoção, atendimento, transporte de acidentados. (*) 
	18. Acidentes típicos em usinas, estações, redes aéreas e subterrâneas - Análise, discussão, medidas de proteção. (*) 
	19. Responsabilidades. (*) 
	 
	10. PORTARIA Nº 06*, DE 28 DE MARÇO DE 2002, DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (D.O.U. de 08.04.2002, Seção 1, p. 263). (Publicada no D.O.U. de 1º-4-2002, republicada no D.O.U. de 05-4-2002). 
	 
	ANEXO I (*) 
	DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA 
	                         ZONA DE RISCO E ZONA CONTROLADA 
	 
	Tabela de raios de delimitação de zonas de risco, controlada e livre 
	Faixa de tensão Nominal da instalação elétrica em kV 
	Rr - Raio de delimitação entre zona de risco e controlada em metros 
	Rc - Raio de delimitação entre zona controlada e livre em metros 
	1 
	0,20 
	0,70 
	1 e 3 
	0,22 
	1,22 
	3 e 6 
	0,25 
	1,25 
	6 e 10 
	0,35 
	1,35 
	10 e 15 
	0,38 
	1,38 
	15 e 20 
	0,40 
	1,40 
	20 e 30 
	0,56 
	1,56 
	30 e 36 
	0,58 
	1,58 
	36 e 45 
	0,63 
	1,63 
	45 e 60 
	0,83 
	1,83 
	60 e 70 
	0,90 
	1,90 
	70 e 110 
	1,00 
	2,00 
	110 e 132 
	1,10 
	3,10 
	132 e 150 
	1,20 
	3,20 
	150 e 220 
	1,60 
	3,60 
	220 e 275 
	1,80 
	3,80 
	275 e 380 
	2,50 
	4,50 
	380 e 480 
	3,20 
	5,20 
	480 e 700 
	5,20 
	7,20 
	 Figura 1 - Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre. 
	Figura 2 - Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco (controlada e livre), com interposição de superfície de separação física adequada.  
	 
	Obs.: Figura não publicada nesta Atualização Legislativa por impossibilidade técnica. 
	 
	Rr > Raio circunscrito radialmente de delimitação da zona de risco. Rc > Raio circunscrito radialmente de delimitação da zona controlada ZL > Zona livre ZR > Zona de risco, restrita a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho. ZC > Zona controlada, restrita a profissionais autorizados. PE > Ponto da instalação energizado. SI > Superfície construída com material resistente e dotada de dispositivos e requisitos de segurança.  
	------------------------------------------------------------ 
	Republicado por ter saído com incorreção, do original, no D.O.U. de 1º de abril de 2002, Seção 1, pág. 97.  
	(*) N. da COJOF: Republicado, em parte, por ter saído com erro de montagem no D.O.U. de 5/4/2002, Seção 1, págs. 102 e 103.  
	11. PORTARIA N° 09, DE 17 DE ABRIL DE 2002, DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO E DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (D.O.U. de 18.04.2002, Seção 1, p. 129). 
	 
	A SECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO e o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais, resolvem: 
	 
	Art. 1º - Prorrogar por 180 (cento e oitenta) dias, o prazo a que se refere o art. 2º da Portaria SIT N.º 25 de 15 de outubro de 2001, publicada no D.O.U. de 17 de outubro de 2001, Seção 1, página 50, para o cumprimento do disposto no subitem 6.9.3 da NR 6 - Equipamento de Proteção Individual, no que tange à apresentação, em todo EPI, do lote de fabricação em caracteres indeléveis e bem visíveis. 
	 
	Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
	 
	VERA OLÍMPIA GONÇALVES 
	Secretária de Inspeção do Trabalho 
	 
	JUAREZ CORREIA BARROS JÚNIOR 
	Diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho 
	 
	12. PORTARIA Nº 10, DE 23 DE MARÇO DE 2002, DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (D.O.U. de 24.04.2002, Seção 1, p. 100). Cria Grupos Especiais de Fiscalização em Feiras, Eventos e Congressos - GEFEC, define sua subordinação, finalidade, composição, atribuições e dá outras providências. 
	 
	A SECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO, considerando o disposto nos incisos I e XIII, do art. 14, do Decreto nº 3.129, de 9 de agosto de 1999, que aprovou a Estrutura Regimental do Ministério do Trabalho e Emprego, resolve: 
	 
	Art. 1º Ficam instituídos no âmbito das Delegacias Regionais do Trabalho, os Grupos Especiais de Fiscalização em Feiras, Eventos e Congressos - GEFEC vinculados às Chefias de Inspeção do Trabalho. 
	 
	Art.2º Os GEFEC têm por finalidade uniformizar a atuação da fiscalização nos setores de Feiras, Eventos e Congressos, visando garantir os direitos dos trabalhadores que estiverem exercendo suas atividades nesses locais de trabalho. 
	 
	Art.3º O GEFEC será composto por um supervisor, um coordenador nacional e um representante estadual, sem prejuízo das suas atribuições de rotina. 
	§ 1º Compete ao supervisor nacional promover articulações; estabelecer parcerias; representar o Ministério do Trabalho e Emprego junto às organizações ligadas ao setor; acompanhar, avaliar e supervisionar o planejamento das ações fiscais. 
	§ 2º Compete ao coordenador nacional formular as normas e diretrizes a serem observadas pela fiscalização; participar, em conjunto com os coordenadores estaduais, de estudos direcionados ao aperfeiçoamento e integração dos GEFEC; acompanhar, nos Estados participantes, o desenvolvimento das ações fiscais realizadas coletando para fins estatísticos, os resultados auferidos. 
	§ 3º Compete aos representantes estaduais organizar, acompanhar e viabilizar, junto às Chefias de Fiscalização do Trabalho, a participação dos Auditores - Fiscais do Trabalho necessários à execução das ações a serem realizadas; apurar, para fins estatísticos, os resultados obtidos nas ações efetuadas e, participar, em conjunto com o coordenador nacional, de estudos direcionados ao aperfeiçoamento e integração dos GEFEC. 
	 
	Art. 4º O supervisor e o coordenador nacional serão designados pelo Secretário de Inspeção do Trabalho. 
	 
	Art. 5º Cabe às Chefias da Inspeção do Trabalho submeter à apreciação dos Delegados Regionais do Trabalho, a indicação dos representantes estaduais dos GEFEC, cujos nomes serão encaminhados à aprovação do Titular da Secretaria de Inspeção do Trabalho. 
	 
	Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
	 
	VERA OLÍMPIA GONÇALVES 
	 
	13. PORTARIA Nº 13, DE 02 DE ABRIL DE 2002, DA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NO RIO GRANDE DO SUL – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (D.O.U. de 04.04.2002, Seção 1, p. 64). 
	 
	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 46218.005009/2002-32 resolve: 
	 
	Artigo 1º Conceder autorização à empresa., Caxias Niquel Cromo Ltda situado a rua Frei Pacífico, 196 em Caxias do Sul, para reduzir o intervalo para repouso e alimentação para repouso e alimentação para 15 minutos para o (s) empregado (s), dos setores/estabelecimentos de Polimento, Banhos e Decapagem, 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 
	14. PORTARIA Nº 1.227,  DE 26 DE MARÇO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 02.04.2002, 1º Caderno, p. 12). 
	 
	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 26.3.2002, o Dr. CARLOS HENRIQUE SELBACH, Juiz Titular da Vara do Trabalho de URUGUAIANA,  para a Vara do Trabalho de SANTA ROSA, que se encontra vaga em virtude da remoção, a pedido, da  Dra. ANITA JOB LÜBBE, conforme Portaria nº 799/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
	 
	15. PORTARIA Nº 1.345,  DE 04 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.04.2002, 1º Caderno, p. 157). 
	 
	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 04.4.2002, o Dr. ROSIUL DE FREITAS AZAMBUJA, Juiz Titular da Vara do Trabalho de VACARIA,  para a 3ª Vara do Trabalho de SÃO LEOPOLDO, que se encontra vaga em virtude da remoção, a pedido, da  Dra. MARY HIWATASHI, conforme Portaria nº 1000/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
	 
	16. PORTARIA Nº 1.346,  DE 04 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.04.2002, 1º Caderno, p. 157). 
	 
	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 04.4.2002, a Dra. ROSEMARIE TEIXEIRA SIEGMANN, Juíza Titular da 1ª Vara do Trabalho de BENTO GONÇALVES,  para a Vara do Trabalho de GUAÍBA, que se encontra vaga em virtude da remoção, a pedido, do  Dr. ROBERTO ANTONIO CARVALHO ZONTA, conforme Portaria nº 1001/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
	 
	17. PORTARIA Nº 1.347, DE 04 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.04.2002, 1º Caderno, p. 157). 
	 
	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 04.4.2002, a Dra. SONIA MARIA FRAGA DA SILVA, Juíza Titular da 1ª Vara do Trabalho de CAXIAS DO SUL,  para a 2ª Vara do Trabalho de TAQUARA, que se encontra vaga em virtude da remoção, a pedido, do  Dr. CARLOS ALBERTO MAY, conforme Portaria nº 977/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
	 
	18. PORTARIA Nº 1.600, DE 18 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 23.04.2002, Seção 1, p. 72). 
	 
	A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, de acordo com o artigo 96, inciso I, alínea “c” da Constituição Federal, combinado com o artigo 654, parágrafo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, com o artigo 40 do Regimento Interno deste Tribunal e, à vista do contido no Expediente TRT 4ª MA nº 48.784/2001, resolve NOMEAR, em virtude de aprovação em concurso público, homologado pelo Órgão Especial na sessão do dia 24 de agosto de 2001, obedecida a ordem de classificação, para exercer o cargo de JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, as candidatas a seguir relacionadas: ODETE CARLIN, em vaga decorrente da promoção do Dr. Cláudio Roberto Ost; CINTIA EDLER BITENCOURT, em vaga decorrente da promoção do Dr. José Luiz Dibe Vescovi e CRISTIANE BUENO MARINHO, em vaga decorrente da promoção do Dr. Carlos Henrique Selbach. 
	 
	ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA 
	Presidente 
	 
	19. PORTARIA Nº 1.633, DE 23 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 24.04.2002, 1º Caderno, p. 84). 
	 
	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 23.4.2002, a Dra. SONIA MARIA FRAGA DA SILVA, Juíza Titular da 2ª Vara do Trabalho de TAQUARA,  para a 1ª Vara do Trabalho de TAQUARA, que se encontra vaga em virtude da aposentadoria da Juíza Titular,  Dra. VERA LÚCIA KOLLING, conforme Portaria nº 974/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
	 
	20. PORTARIA Nº 1.634, DE 23 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 24.04.2002, 1º Caderno, p. 84). 
	 
	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 23.4.2002, a Dra. ANITA JOB LÜBBE, Juíza Titular da Vara do Trabalho de CRUZ ALTA, para a Vara do Trabalho de CACHOEIRA DO SUL, que se encontra vaga em virtude da remoção, a pedido, do  Dr. RODOLFO DO NASCIMENTO KRIEGER, conforme Portaria nº 1154/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
	 
	RESOLUÇÕES 
	 
	21. RESOLUÇÃO Nº 110, DE 04 DE ABRIL DE 2002, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (D.J.U. de 15.04.2002, Seção 1, p. 368). 
	 
	CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em Sessão Ordinária hoje realizada, sob a Presidência do Exmo. Ministro Francisco Fausto, Vice-Presidente no exercício Regimental da Presidência do Tribunal, presentes os Exmos. Ministros Wagner Pimenta, Ronaldo Lopes Leal, Rider Nogueira de Brito, José Luciano de Castilho Pereira, Milton de Moura França, João Oreste Dalazen, Gelson de Azevedo, Antônio José de Barros Levenhagen, Ives Gandra da Silva Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi e José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes e a Exma. Subprocuradora-Geral do Trabalho, Dra. Maria de Fátima Rosa Lourenço, ao apreciar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência suscitado no Processo nº TST-IUJ-ROAR-471.683/1998-1, DECIDIU alterar a redação do Enunciado nº 99 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal, que passará  
	a vigorar nos termos a seguir transcritos: 
	 
	“ENUNCIADO Nº 99. AÇÃO RESCISÓRIA. DESERÇÃO. PRAZO. 
	Ao recorrer de decisão condenatória em ação rescisória, deve o empregador vencido efetuar, no prazo, no limite e nos termos da legislação vigente, sob pena de deserção, o depósito recursal.” 
	 
	Sala de Sessões, 4 de abril de 2002 
	VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
	Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
	 
	22. RESOLUÇÃO Nº 111, DE 04 DE ABRIL DE 2002, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (D.J.U. de 15.04.2002, Seção 1, p. 368). 
	 
	CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em Sessão Ordinária hoje realizada, sob a Presidência do Exmo. Ministro Francisco Fausto, Vice-Presidente no exercício Regimental da Presidência do Tribunal, presentes os Exmos. Ministros Wagner Pimenta, Ronaldo Lopes Leal, Rider Nogueira de Brito, José Luciano de Castilho Pereira, Milton de Moura França, João Oreste Dalazen, Gelson de Azevedo, Antônio José de Barros Levenhagen, Ives Gandra da Silva Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi e José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes e a Exma. Subprocuradora-Geral do Trabalho, Dra. Maria de Fátima Rosa Lourenço, ao apreciar a proposta formulada nos termos do artigo 197 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, autuada sob o nº TST-MA-9385-2002-000-00-00-0, DECIDIU alterar a redação do Enunciado nº 363 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal, que passará a vigorar nos termos a seguir transcritos: 
	 
	“ENUNCIADO Nº 363. CONTRATO NULO. EFEITOS 
	A contratação de servidor público, após a Constituição de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, II, e § 2º, somente conferindo-lhe direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o salário-mínimo/hora.” 
	 
	Sala de Sessões, 4 de abril de 2002 
	VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
	Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
	 
	RESOLUÇÃO NORMATIVA 
	 
	23. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 52, DE 19 DE ABRIL DE 2002, DO CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (D.O.U. de 23.04.2002, Seção 1, p. 102). Disciplina a concessão de autorização de trabalho a estrangeiro portador de visto permanente na função de Conselheiro, titular ou suplente, Administrador, Diretor ou Gerente, de sociedade civil ou comercial, com poderes de representação geral, para exercer, concomitantemente, funções em empresas pertencentes a mesmo grupo ou conglomerado econômico. 
	 
	O Conselho Nacional de Imigração, instituído pela Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1.992, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 840, de 22 de junho de 1993, resolve: 
	 
	Art. 1º O estrangeiro portador de visto permanente na função de Conselheiro, titular ou suplente, Administrador, Diretor ou Gerente, de sociedade civil ou comercial, com poderes de representação geral poderá, nos termos desta Resolução Normativa, exercer concomitantemente, funções em outras empresas pertencentes ao mesmo grupo ou conglomerado econômico. 
	Parágrafo Único. Para os efeitos desta Resolução Normativa, considera-se grupo ou conglomerado econômico o conjunto de empresas que possuam, direta ou indiretamente, o mesmo controlador ou que mantenham, direta ou indiretamente, entre si, vínculos de coligação ou controle. 
	 
	Art. 2º Após a efetivação do estrangeiro no cargo para o qual foi inicialmente autorizado, será admitido o exercício concomitante de função de dirigente em empresas do mesmo grupo ou conglomerado econômico, mediante anuência prévia do Ministério do Trabalho e Emprego, desde que, além de apresentados os documentos previstos na Portaria nº 132, de 21 de março de 2002 e na Resolução Normativa nº 10, de 11 de novembro de 1997, do Conselho Nacional de Imigração, sejam cumpridos os seguintes requisitos: 
	I - apresentação de requerimento, fazendo referência ao processo que originou o visto inicial; 
	II - comprovação do vínculo associativo existente entre as empresas do grupo ou conglomerado econômico; 
	III - comprovação, para cada dirigente estrangeiro, do investimento, no grupo ou conglomerado econômico, de capital estrangeiro mínimo exigido, de acordo com o artigo 2º, itens I e II da Resolução Normativa nº 10, de 11 de novembro de 1.997; 
	IV - apresentação do ato de indicação do estrangeiro para o cargo, que deverá constar do contrato/estatuto social; 
	V - apresentação de carta de anuência ao exercício de cargo em concomitância, firmada pela empresa para a qual o estrangeiro foi inicialmente autorizado. 
	 
	Art. 3º Quando se tratar de indicação de dirigente, com poderes de representação geral, em instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, deverá ser apresentada carta homologatória dessa Autarquia, com a aprovação do estrangeiro para o cargo. 
	 
	Art. 4º Quando se tratar de representação de instituições financeiras e assemelhadas, sem efetuar operação bancária, deverá ser apresentado o respectivo credenciamento no Banco Central do Brasil. 
	 
	Art. 5º Quando se tratar de indicação de membros para ocupar cargos no Conselho de Administração, no Conselho Deliberativo, na Diretoria, no Conselho Consultivo, no Conselho Fiscal e em outros órgãos estatutários, em sociedades seguradoras, de capitalização e entidades abertas de previdência privada, deverá ser apresentada a homologação, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, da aprovação do estrangeiro para o cargo. 
	 
	Art. 6º O prazo da autorização para o exercício concomitante de função estará condicionado ao mesmo prazo da autorização inicial, observados o disposto no contrato/estatuto social da empresa e os limites constantes do artigo 18, da Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980. 
	 
	Art. 7º Em nenhuma hipótese poderão os dirigentes relacionados no artigo 1º ocupar, concomitantemente, outro cargo ou exercer outra função, em empresa diversa, sem a autorização de que trata esta Resolução Normativa. 
	Parágrafo único. A inobservância desta Resolução Normativa sujeitará a empresa que mantiver o estrangeiro irregularmente no país ao disposto nos incisos VII e X, do artigo 125, combinado com o artigo 126, da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980. 
	 
	Art. 8º As empresas integrantes de mesmo grupo ou conglomerado econômico que possuam dirigentes estrangeiros exercendo as funções de que trata a presente Resolução Normativa terão o prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua publicação, para requerer o reconhecimento de concomitância perante o Ministério do Trabalho e Emprego. 
	 
	Art. 9º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
	 
	ALVARO GURGEL DE ALENCAR 
	Presidente do Conselho 
	 
	PROVIMENTOS 
	 
	24. PROVIMENTO Nº 02, DE 08 DE ABRIL DE 2002, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (D.J.U. de 10.04.2002, Seção 1, p. 426). Determina aos juízes que dêem ciência ao devedor-executado ou a seu sucessor da decisão ou do despacho que autorizar a liberação total ou parcial do depósito judicial ao exeqüente. 
	 
	O Exmo. Sr. Ministro VANTUIL ABDALA, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
	CONSIDERANDO: 
	1. A obrigação legal de as pessoas físicas ou jurídicas efetivarem os recolhimentos de IMPOSTO DE RENDA DECORRENTES DE DÉBITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS; 
	2. A existência de prazos previstos em lei para efetivação desses recolhimentos, sob pena de multa e juros de mora; 
	3. Que a ausência de ciência do executado quanto à decisão ou despacho que disponibiliza o depósito judicial dificulta o cumprimento daquela obrigação, no prazo legal, resolve: 
	 
	1. Determinar aos juízes que dêem ciência ao devedor-executado ou a seu sucessor da decisão ou do despacho que autorizar a liberação total ou parcial do depósito judicial ao exeqüente. 
	2. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
	 
	Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
	Brasília, 08 de abril de 2002. 
	 
	VANTUIL ABDALA 
	Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 
	 
	25. PROVIMENTO Nº 03, DE 08 DE ABRIL DE 2002, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (D.J.U. de 10.04.2002, Seção 1, pp. 425-426). Revoga os Provimentos nºs 5/2000, 1/2000, 2/1998, 3/1997, 1/1991, 1/1990, 2/1989, 1/1988, 3/1984, 1/1983, 10/1980, 4/1980, 7/1980, 1/1978, 1/1977, 9/1975, 2/1973, 1/1973, 1/1972, 1/1968, 3/1965 e 1/1964, pelas razões que enumera. 
	 
	O Exmo. Sr. Ministro VANTUIL ABDALA, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO: 
	1. A competência regimental do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, para expedir e revogar provimentos disciplinando os procedimentos a serem adotados pelos órgãos da Justiça do Trabalho; 
	2. A superação de diversos provimentos da Corregedoria-Geral pela superveniência de legislação específica ou atos normativos emanados do Colendo TST com eles incompatíveis; 
	3. Os problemas gerados pela diversidade de provimentos regulando a mesma matéria, prejudicando a uniformização procedimental nos órgãos correicionados e, conseqüentemente, a administração regular da justiça. 
	RESOLVE: 
	 
	1. – Revogar expressamente os Provimentos nºs 5/2000, 1/2000, 2/1998, 3/1997, 1/1991, 1/1990, 2/1989, 1/1988, 3/1984, 1/1983, 10/1980, 4/1980, 7/1980, 1/1978, 1/1977, 9/1975, 7/1975, 2/1973, 1/1973, 1/1972, 1/1968, 3/1965 e 1/1964, pelas razões que enumera: 
	 
	1.1 – PROVIMENTO Nº 5/2000 
	Razões: Revoga-se o presente provimento tendo em vista os inúmeros questionamentos jurídicos e de ordem prática que vêm sendo apresentados a esta Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e, também, considerando a manifestação unânime do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho – COLEPRECOR expondo as dificuldades na aplicação deste provimento e solicitando a sua revogação. 
	 
	1.2 – PROVIMENTOS NºS 1/2000, 1/1972 E 3/1965 
	Razões: Os provimentos em tela tratam de questões atinentes aos juízes classistas, matérias já superadas pela extinção da representação classista na Justiça do Trabalho com o advento da Emenda Constitucional nº 24/99. 
	 
	1.3 – PROVIMENTO Nº 2/1998 
	Razões: O provimento trata de atraso na movimentação processual do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, verificada no mês de maio de 1998, cujos efeitos se exauriram por suas próprias determinações e providências. 
	 
	1.4 – PROVIMENTO Nº 3/1997 
	Razões: As tabelas publicadas em anexo ao referido Provimento nº 3/1997, bem como os itens I, II, III e IV, já foram revogados pelo Provimento nº 001/1998. 
	 
	1.5 – PROVIMENTOS NºS 1/1991 E 2/1989 
	Razões: Estes provimentos já estão revogados tacitamente desde a edição da Lei nº 8.177/91, que alterou as normas relativas aos depósitos recursais na Justiça do Trabalho. 
	 
	1.6 – PROVIMENTOS NºS 1/1990 E 3/1984 
	Razões: A matéria regulamentada por estes provimentos, qual seja, recolhimentos previdenciários e fiscais decorrentes de sentenças judiciais trabalhistas, está superada pelos termos 002/1993, artigos 7º e 8º, §§ 1º e 2º, e 001/1996, artigo 3º, §§ 1º e 2º. 
	 
	1.7 – PROVIMENTOS NºS 1/1988, 1/1978 E 1/1973 
	Razões: A questão do processamento dos agravos de instrumento encontra-se disciplinada na Instrução Normativa nº 16/1999, que interpretou a Lei nº 9.756/98, estando superados os termos destes provimentos. 
	 
	1.8 – PROVIMENTOS NºS 1/1983 E 1/1968 
	Razões: A matéria relativa à depósito recursal, objeto destes provimentos, encontra-se inteiramente regulamentada pela Instrução Normativa nº 3/1993 deste Colendo TST. 
	 
	1.9 – PROVIMENTOS NºS 10/1980, 4/1980 E 9/1975 
	Razões: Estes provimentos foram tacitamente revogados pela Resolução Administrativa nº 48/1990, que revogou as Resoluções Administrativas nºs 84/85 e 52/86 quanto ao cálculo, pagamento e recolhimento das custas e emolumentos. 
	 
	1.10 – PROVIMENTO Nº 7/1980 
	Razões: A Lei nº 7.788/89, em seu art. 7º, extinguiu o efeito suspensivo em processos de dissídios coletivos, revogando tacitamente os termos deste provimento. 
	 
	1.11 – PROVIMENTO Nº 1/1977 
	Razões: Os recursos no processo trabalhista não possuem mais efeito suspensivo (art. 899 da CLT), inclusive o recurso de revista, em face da alteração do § 2º do art. 896 da CLT pela Lei nº 9.756/98. Também não existe mais a necessidade de que seja certificado o transcurso do prazo de solicitação da carta de sentença, matéria tratada neste provimento, na medida em que o inciso II, parágrafo único, letra “c”, da Instrução Normativa nº 16/2000, que interpreta a Lei nº 9.756/98, com relação ao agravo de instrumento, sequer exige a intimação do credor para a apresentação de pedido de extração de carta de sentença.  
	 
	1.12 – PROVIMENTO Nº 7/1975 
	Razões: A questão relativa ao prazo para apresentação de informações à Corregedoria-Geral, objeto deste provimento, passou a ser regulada pelo próprio Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, em seu art. 17, inciso I. 
	 
	1.13 – PROVIMENTO Nº 2/1973 
	Razões: A redação deste provimento está superada pelos termos da Lei nº 8.036/90 e do Decreto nº 99.684/90, que regulam a movimentação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.  
	 
	1.14 – PROVIMENTO Nº 1/1964 
	Razões: O provimento em questão exige a cobrança das despesas atinentes à emissão de certidões, instrumentos de agravos, cartas de sentenças e traslados de peças processuais em andamento, estando superado pelos termos da Resolução Administrativa nº 48/90. 
	 
	2 – Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
	 
	Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
	Brasília, 08 de abril de 2002. 
	 
	VANTUIL ABDALA 
	Ministro Corregedor-Geral  
	 
	ATO 
	 
	26. ATO Nº 153, DE 22 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (D.J.U. de 24.04.2002, Seção 1, p. 350). 
	 
	O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso das atribuições legais e regimentais, expede o presente Ato de composição do Tribunal e de seus Órgãos Judicantes, nos termos do artigo 24, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho. 
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	ENUNCIADOS 
	 
	27. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 99 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (RESOLUÇÃO Nº 111, DE 04 DE ABRIL DE 2002, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - D.J.U. de 15.04.2002, Seção 1, p. 368). 
	 
	“ENUNCIADO Nº 99. AÇÃO RESCISÓRIA. DESERÇÃO. PRAZO. 
	Ao recorrer de decisão condenatória em ação rescisória, deve o empregador vencido efetuar, no prazo, no limite e nos termos da legislação vigente, sob pena de deserção, o depósito recursal.” 
	Sala de Sessões, 4 de abril de 2002 
	VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
	Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
	 
	28. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 363 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (RESOLUÇÃO Nº 111, DE 04 DE ABRIL DE 2002, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - D.J.U. de 15.04.2002, Seção 1, p. 368). 
	 
	“ENUNCIADO Nº 363. CONTRATO NULO. EFEITOS 
	A contratação de servidor público, após a Constituição de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, II, e § 2º, somente conferindo-lhe direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o salário-mínimo/hora.” 
	Sala de Sessões, 4 de abril de 2002 
	VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
	Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
	 
	SÚMULAS ADMINISTRATIVAS 
	 
	29. SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 10, DE 19 DE ABRIL DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (D.O.U. de 24.04.2002, Seção 1, p. 6). 
	 
	O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4, inciso XII, da Lei Complementar n73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no art. 43, caput e § 1, da mesma Lei Complementar, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos da representação judicial da União, das autarquias e das fundações públicas, a ser publicada no Diário Oficial da União por três dias consecutivos: 
	"Da decisão judicial que entender incabível a remessa necessária nos embargos à execução opostos pela Fazenda Pública, não se interporá recurso." 
	JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: EREsp 241.875/SC e EREsp 258.097/RS (Corte Especial); EREsp 226.551/PR (Terceira Seção); REsp 223.083/PR (Segunda Turma). 
	 
	GILMAR FERREIRA MENDES 
	  
	30. SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 11, DE 19 DE ABRIL DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (D.O.U. de 24.04.2002, Seção 1, p. 6). 
	 
	O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4, inciso XII, da Lei Complementar n73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no art. 43, caput e § 1, da mesma Lei Complementar, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos da representação judicial da União, das autarquias e das fundações públicas, a ser publicada no Diário Oficial da União por três dias consecutivos: 
	"Não se argüirá a impossibilidade de apreciação da remessa necessária em decisão monocrática proferida nos termos do art. 557, do CPC”. 
	JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: EREsp 241.875/SC e EREsp 258.097/RS (Corte Especial); EREsp 226.551/PR (Terceira Seção); REsp 223.083/PR (Segunda Turma). 
	 
	GILMAR FERREIRA MENDES 
	 
	31. SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 12, DE 19 DE ABRIL DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (D.O.U. de 24.04.2002, Seção 1, p. 7). 
	 
	O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4, inciso XII, da Lei Complementar n73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no art. 43, caput e § 1, da mesma Lei Complementar, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos da representação judicial da União, das autarquias e das fundações públicas, a ser publicada no Diário Oficial da União por três dias consecutivos: 
	"Da decisão judicial que confirmar a competência de vara federal de capital de estado-membro para processar e julgar ação relativa a benefício previdenciário de segurado domiciliado sob a circunscrição judiciária de outra vara federal do mesmo estado-membro, não se interporá recurso." 
	JURISPRUDÊNCIA: Supremo Tribunal Federal: RE 285.936/RS (Primeira Turma); RE 288.271/RS, AgRgRE 292066 e AgRgRE 288.271/RS (Segunda Turma). 
	 
	GILMAR FERREIRA MENDES 
	 
	32. SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 13, DE 19 DE ABRIL DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (D.O.U. de 24.04.2002, Seção 1, p. 7). 
	 
	O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4, inciso XII, da Lei Complementar n73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no art. 43, caput e § 1, da mesma Lei Complementar, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos da representação judicial da União, das autarquias e das fundações públicas, a ser publicada no Diário Oficial da União por três dias consecutivos: 
	"Da decisão judicial que excluir a incidência de multa fiscal sobre a massa falida, não se interporá recurso." 
	JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: EREsp 208.107/PR (Primeira Seção); REsp 255.678/SP (Primeira Turma); REsp 235.396/SC (Segunda Turma). 
	 
	GILMAR FERREIRA MENDES 
	 
	33. SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 14, DE 19 DE ABRIL DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (D.O.U. de 24.04.2002, Seção 1, p. 7). 
	 
	O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4, inciso XII, da Lei Complementar n73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no art. 43, caput e § 1, da mesma Lei Complementar, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos da representação judicial 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 incidência da taxa SELIC, em substituição à correção monetária e juros, a partir de 1º de janeiro de 1996, nas compensações ou restituições de contribuições previdenciárias, não se interporá recurso." 
	JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça - AEREsp 199.643/SP (Primeira Seção); REsp 308.176/PR e 267.847/SC (Primeira Turma); REsp 205.092/SP (Segunda Turma). 
	 
	GILMAR FERREIRA MENDES 
	 
	34. SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 15, DE 19 DE ABRIL DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (D.O.U. de 24.04.2002, Seção 1, p. 7). 
	 
	O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4, inciso XII, da Lei Complementar n73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no art. 43, caput e § 1, da mesma Lei Complementar, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos da representação judicial da União, das autarquias e das fundações públicas, a ser publicada no Diário Oficial da União por três dias consecutivos: 
	"Da decisão judicial que restabelecer benefício previdenciário, suspenso por possível ocorrência de fraude, sem a prévia apuração em processo administrativo, não se interporá recurso." 
	JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: RES`s nºs 172.869-SP; 172.252-SP; 210.038-SP; 149.205-SP (Quinta Turma); RESP´s nºs: 174.435-SP; 140.766-PE (Sexta Turma). 
	 
	GILMAR FERREIRA MENDES 
	 
	INFORMATIVOS DO STF 
	 
	35. INFORMATIVO Nº 262/STF – 25 de março a 05 de abril de 2002. 
	 
	PLENÁRIO 
	TRT: Composição 
	Concluído o julgamento de mandado de segurança impetrado pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho contra as Resoluções Administrativas 36/2000 e 39/2000 do TRT da 5ª Região (Bahia), que decidiram prover por juízes de carreira os cargos vagos em decorrência da extinção da representação classista, reduzindo para um quinto as vagas destinadas aos membros do Ministério Público e advogados (v. Informativo 261). O Tribunal, por unanimidade, indeferiu a segurança por entender que a EC 24/99, ao extinguir a representação classista na Justiça do Trabalho, adotou o critério do quinto constitucional para os Tribunais Regionais do Trabalho, em face da remissão do § 2º do art. 111 da CF ao art. 94. Afastou-se a alegação de que a EC 24/99 não teria alterado, na composição dos Tribunais Regionais do Trabalho, a regra especial da proporcionalidade estatuída para o Tribunal Superior do Trabalho (CF, art. 111, § 1º). MS 23.769-BA, rel. Ministra Ellen Gracie, 3.4.2002. (MS-23769) 
	 
	TRANSCRIÇÕES 
	Ação Coletiva e Órgão de Jurisdição Nacional  
	RMS 23.566-DF* 
	(v. Informativo 258) 
	RELATOR : MIN. MOREIRA ALVES 
	EMENTA: Recurso ordinário em mandado de segurança impetrado por Sindicato em favor de seus sindicalizados. 
	- Tendo o órgão prolator da sentença civil jurisdição nacional, como o Superior Tribunal de Justiça a tem, não se aplica a ele a exigência feita, na parte final do parágrafo único do artigo 2º da Lei 9.494/97 na redação que dada pela MP 1798-2/99 e reedições posteriores, de que a inicial da ação coletiva deverá ser acompanhada da relação nominal dos associados-substituídos das entidades associativas substitutas processuais deles. 
	Recurso a que se dá provimento para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que, afastada a preliminar processual que deu margem à extinção do processo sem julgamento do mérito, continue a julgar o mandado de segurança em causa como entender de direito. 
	 
	Relatório: É este o teor do acórdão do Superior Tribunal de Justiça que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito: "O EXMO. SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES (RELATOR): De início, cumpre afastar as preliminares de decadência, tratando-se de parcelas de trato sucessivo, e inadequação da via eleita, pois não há falar em impetração contra lei em tese, ante os efeitos concretos da determinação da Portaria Interministerial nº 26/95, ao divulgar as tabelas de reajustamento aplicando o índice de 22,07%. 
	Entretanto, a preliminar de ausência de requisito indispensável ao writ coletivo merece ser acolhida. 
	Com efeito, a MP nº 1798-2 de 11/03/99 e reedições posteriores, alterando o art. 2º da Lei nº 9.494/97, dispõe, verbis: "Art. 2º - A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra entidades da administração direta, autárquica e fundacional, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços." 
	Vale ressaltar, ainda, que a expressão "entidade associativa" in casu abarca os sindicatos, ante a condição de substituídos dos associados, salientada no dispositivo. 
	Assim, conquanto devidamente autorizado o sindicato, em assembléia realizada, indispensável à propositura da ação mandamental, in casu ajuizada em 30/04/99, já na vigência do dispositivo legal em apreço, a instrução da petição inicial com a relação nominal dos sindicalizados, considerada a natureza especial do writ, que exige prova pré-constituída. 
	Ante o exposto, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito (art. 267, I, CPC)." (fls. 81/82) 
	Contra esse aresto foi interposto recurso ordinário em que se sustenta que o artigo 2º da Lei 9.494/97 é inconstitucional porque os Sindicatos, em face dos artigos 8º, III, e 5º, LXX, "b", da Constituição, são substitutos processuais de seus sindicalizados, independendo, portanto, de autorização expressa destes, e conseqüentemente da juntada de ata da assembléia específica para a impetração da segurança e dos endereços de seus associados. Invoca, a respeito, precedentes do próprio STJ e desta Corte. 
	Admitido o recurso ordinário e devidamente contra-arrazoado, sobre ele assim se manifesta a Procuradoria-Geral da República em parecer do Dr. Vicente de Paulo Saraiva: "Recurso ordinário em mandado de segurança (fls. 88/95), interposto com base no art. 102, II, a da Constituição Federal, contra o V. Acórdão proferido pela Eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (fls. 80/84) que, à unanimidade, julgou extinto o processo sem exame do mérito, assim ementado: "MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. INSTRUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. RELAÇÃO NOMINAL. SINDICALIZADOS. MP Nº 1.798-2 E REEDIÇÕES POSTERIORES. LEI Nº 9.494/97. ART. 2º. 1. Nas ações coletivas propostas por entidade associativa, abrangidos os sindicatos, na defesa dos interesses e direitos de seus associados, contra órgãos da administração direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é necessária a instrução da petição inicial com a ata da assembléia que a autorizou e a relação nominal dos associados e indicação dos respectivos endereços, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.494/97, alterado pela Medida Provisória nº 1.798-2 e reedições posteriores. 2. Processo extinto." 
	1.1 Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, visando à obtenção de tutela jurisdicional que assegurasse à categoria reajuste salarial de 3,17%, decorrentes da Lei nº 8.880/94. 
	1.2 O Eg. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a questão, acolheu a preliminar suscitada pela recorrida, salientando que seria indispensável, na hipótese, a inclusão de listagem completa dos substituídos na ação. 
	1.3 No presente recurso, o Sindicato recorrente sustenta que o acórdão guerreado contrariou o disposto no art. 8º, III e art. 5º, LXX, b da Constituição Federal. Sustenta que, na qualidade de substitutos processuais, os sindicatos teriam legitimidade para defender os direitos dos filiados, judicial ou extrajudicialmente, independentemente de autorização expressa, diante da previsão de tal prerrogativa no respectivo Estatuto. 
	2. A irresignação do recorrente merece acolhimento. Com efeito, o mandado de segurança coletivo constitui remédio constitucional destinado à proteção dos direitos e garantias fundamentais, que pode ser manejado por partido político com representação no Congresso Nacional e organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros associados, conforme se infere do teor do art. 5º, LXX, a e b. Tal instrumento está direcionado à defesa dos direitos coletivos, incluindo os direitos coletivos em sentido estrito, os interesses homogêneos, bem como os interesses difusos, contra ato, omissão ou abuso de poder por parte de autoridade. 
	2.1 A própria Lei Maior já define a legitimação ativa e passiva para a propositura do mandamus coletivo. Assim, em caráter de substituição processual são legitimados os partidos políticos que atendam às exigências previstas no próprio texto constitucional, além das organizações sindicais, entidades de classe ou associações, desde que mediante o preenchimento de três requisitos: que estejam legalmente constituídas, em funcionamento há pelo menos um ano e que postulem a defesa dos interesses de seus membros ou associados. 
	Ora, a Lei Maior não reputou indispensável a autorização expressa dos filiados ou associados para que as entidades respectivas pudessem defender seus direitos judicial ou administrativamente. A existência de direito subjetivo comum aos componentes, somado à chamada pertinência temática com as finalidades da instituição, já bastam para que tais entidades possam defender os direitos da categoria em juízo, diante da autorização genérica prevista nos estatutos. 
	2.2 A doutrina é assente quanto ao tema, valendo transcrever a lição de ALEXANDRE DE MORAES em sua obra "Direito Constitucional" (6ª ed., págs. 162/163): "Em relação aos sindicatos ou associações legitimadas, o ajuizamento do mandado de segurança coletivo exige a existência de um direito subjetivo comum aos integrantes da categoria, não necessariamente com exclusividade, mas que demonstre manifesta pertinência temática com os seus objetivos institucionais. Presentes esses requisitos, o Supremo Tribunal Federal já afirmou reiteradas vezes que a Constituição Federal não exige das associações, prévia e específica autorização dos associados para o ajuizamento do mandado de segurança, bastando a autorização genérica constante em seus estatutos sociais. Desta forma, em relação à legitimidade ativa no mandado de segurança coletivo importante concluir que:A legitimação é extraordinária, ocorrendo, em tal caso, substituição processual; Não se exige, tratando-se de segurança coletiva, da autorização expressa aludida no inc. XXI do art. 5º da CF, que contempla hipótese de representação e não de substituição processual." (Negritos não-originais) 
	2.3 Na hipótese ventilada, o sindicato recorrente comprovou a existência de autorização genérica dos integrantes da categoria, consubstanciada no art. 3º, I do Estatuto (fls. 13), além do direito subjetivo comum e da pertinência temática com os fins institucionais. Logo, não há que se falar em ilegitimidade ativa do sindicato recorrente, o qual atua na condição de substituto processual. 
	2.4 Essa Eg. Corte Suprema já se posicionou quanto à discussão ora travada, considerando desnecessária a autorização expressa dos filiados ou associados para impetração do mandado de segurança coletivo. É o que se extrai da ementa abaixo, exarada no MS nº 22132 (DJU 18/11/96, pág. 39848, Rel. Min. Carlos Velloso): "CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA: DESNECESSIDADE. OBJETO A SER PROTEGIDO PELA SEGURANÇA COLETIVA. C.F., ART. 5º, LXX, b. MANDADO SE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE: NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 266-STF. I - A legitimação das organizações sindicais, entidade de classe ou associação, para a segurança coletiva, é extraordinária, ocorrendo, em tal caso, substituição processual. CF, art. 5º, LXX. II - Não se exige, tratando-se de segurança coletiva, a autorização expressa aludida no inc. XXI do art. 5º, CF, que contempla hipótese de representação. III - O objeto do mandado de segurança coletivo será um direito dos associados, independentemente de guardar vínculo com os fins próprios da entidade impetrante do writ, exigindo-se, entretanto, que o direito esteja compreendido nas atividades exercidas pelos associados, mas não se exigindo que o direito seja peculiar, próprio, da classe. (...)" (Negritos não-originais) 
	Nesse mesmo sentido: RMS nº 21.514, Rel. Min. Marco Aurélio (DJU 18/06/93, pág. 12111); e RE nº 175.401-0, Rel. Min. Ilmar Galvão.  
	3. Portanto, considerando que o acórdão hostilizado se distancia do entendimento outorgado por esse Pretório Excelso ao tema ventilado, bem como do posicionamento doutrinário, o parecer é pelo provimento do recurso." (fls. 165/169) 
	É o relatório. 
	 
	Voto: 1. No caso presente, o Superior Tribunal de Justiça, para julgar extinto o processo sem julgamento do mérito, se fundou na parte final do disposto no parágrafo único do artigo 2º da Lei 9.494/97 na redação que lhe deram a Medida Provisória nº 1798-2/99 e reedições posteriores, porque, embora o Sindicato ora recorrente estivesse devidamente autorizado por assembléia que realizou, não juntou ele à inicial a relação nominal dos sindicalizados com a indicação dos respectivos endereços. 
	É este o teor do citado dispositivo: "Art. 2º-A - A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra entidades da administração direta, autárquica e fundacional, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços". 
	Do exame desse artigo, verifica-se, no que interessa ao julgamento deste recurso (a falta da relação nominal dos associados e a indicação dos respectivos endereços), que essa exigência em favor das entidades da administração direta, autárquica e fundacional dos entes integrantes da Federação se faz para facilitar a sua defesa, possibilitando-lhes conhecer de antemão quais os associados substituídos que serão abrangidos pela sentença que for favorável à entidade substituta processual, tendo em vista que, no "caput" do dispositivo, se estabelece que tal decisão só abrangerá os substituídos que tiverem, na data da propositura da ação coletiva, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator dela. 
	Assim sendo, essa exigência - que visa a restringir a eficácia da sentença ao âmbito territorial de competência do órgão que a prolata - não se aplica com relação aos órgãos da Justiça que, como o S.T.J., têm jurisdição nacional, daí resultando que suas decisões em ações coletivas, inclusive as proferidas em mandado de segurança, abrangem todos os substitutos onde quer que tenham domicílio no território nacional. 
	2. Em face do exposto, dou provimento ao presente recurso, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que, afastada essa preliminar que deu margem à extinção do processo sem julgamento do mérito, continue a julgar o mandado de segurança em causa como entender de direito. 
	* acórdão pendente de publicação 
	 
	36. INFORMATIVO Nº 263/STF – 08 a 12 de abril de 2002. 
	 
	PLENÁRIO 
	Reclamação e Tutela Antecipada 
	Em face do desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADC 4-DF - 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 procedente no mérito uma série de reclamações ajuizadas pela União contra decisões que, antecipando a tutela nos autos de ação ordinária, determinaram a incorporação, à totalidade dos vencimentos de servidores públicos, do percentual de 11,98%, decorrente da conversão de remuneração de URV para real. Precedente citado: RCL 846-SP (DJU de 14.12.2001). 
	RCL 777-DF, rel. Min. Moreira Alves, 10.4.2002. (RCL-777)  
	RCL 785-RJ, rel. Min. Moreira Alves, 10.4.2002. (RCL-785)  
	RCL 800-SP, rel. Min. Moreira Alves, 10.4.2002. (RCL-800) 
	 
	SEGUNDA TURMA 
	Ação Civil Pública e Legitimidade do MPT 
	Julgando recurso extraordinário interposto contra acórdão do TST que rejeitara embargos infringentes opostos pelo Ministério Público do Trabalho - objetivando o reconhecimento de sua legitimidade ativa para propositura de ação civil pública em que se discute o direito de trabalhadores subaquáticos à jornada semanal (SIC) de 6 horas diárias, por realizarem o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento -, a Turma, afirmando a natureza coletiva dos interesses em causa, acolheu a alegação de ofensa ao art. 129, III, da CF, para dar provimento ao recurso extraordinário e declarar a legitimidade ad causam do Ministério Público do Trabalho (CF, art. 129: "São funções institucionais do Ministério Público: ... III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;). Precedente citado: RE 163.231-SP (DJU de 29.6.2001). 
	RE 213.015-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 8.4.2002. (RE-213015) 
	 
	TRANSCRIÇÕES 
	Dano Moral e Atos Judiciais  
	RE 228.977-SP* 
	(v. Informativo 259) 
	Relator: Min. Néri da Silveira 
	 
	EMENTA: - Recurso extraordinário. Responsabilidade objetiva. Ação reparatória de dano por ato ilícito. Ilegitimidade de parte passiva. 2. Responsabilidade exclusiva do Estado. A autoridade judiciária não tem responsabilidade civil pelos atos jurisdicionais praticados. Os magistrados enquadram-se na espécie agente político, investidos para o exercício de atribuições constitucionais, sendo dotados de plena liberdade funcional no desempenho de suas funções, com prerrogativas próprias e legislação específica. 3. Ação que deveria ter sido ajuizada contra a Fazenda Estadual - responsável eventual pelos alegados danos causados pela autoridade judicial, ao exercer suas atribuições -, a qual, posteriormente, terá assegurado o direito de regresso contra o magistrado responsável, nas hipóteses de dolo ou culpa. 4. Legitimidade passiva reservada ao Estado. Ausência de responsabilidade concorrente em face dos eventuais prejuízos causados a terceiros pela autoridade julgadora no exercício de suas funções, a teor do art. 37, § 6º, da CF/88. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. 
	 
	Relatório: Em apelação cível interposta visando reformar sentença que julgou extinto o processo, sem conhecimento do mérito, reconhecendo a ilegitimidade de parte passiva, nos autos de ação reparatória de dano por ato ilícito proposta pelo Prefeito Municipal, contra Juiz de Direito da Comarca de Serra Negra, em vista de termos usados em decisão prolatada em ação popular e em manifestação pública, a Quinta Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu acórdão dando-lhe provimento parcial, de onde destaco o seguinte (fls. 356): "Com essa orientação, pelos atos imputados ao juiz demandado - quer pelas expressões consideradas ofensivas à honra do autor, usadas em decisão prolatada em diplomação, quer em discurso proferido, quando da diplomação dos candidatos eleitos, no pleito realizado em 1992 - a responsabilidade direta não pode ser obliterada. Se essa responsabilidade se cinge à primeira hipótese, ou se abarca a segunda, é perquirição própria do merecimento, inadmissível neste estágio, sob pena de se suprimir um grau de jurisdição. A solução se resume em afastar a ilegitimidade passiva nos limites em que decretada. A Turma julgadora provê, em parte, a apelação para desconstituir a sentença de extinção do processo, sem apreciação do mérito, para que o feito tenha regular processamento." 
	José Antônio Lavouras Haicki, visando aclarar pontos do aresto que entendeu obscuros, interpôs os embargos de declaração de fls. 359/361, solicitando fossem esclarecidas a referência ao art. 133, do CPC, e a exclusão da incidência da regra contida no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 
	A Câmara julgadora, entendendo inexistente a obscuridade alegada, por unanimidade, rejeitou os embargos interpostos. 
	O recorrente, com fundamento no art. 102, III, "a", da Carta Magna e, alegando que o acórdão prolatado ofendeu flagrantemente o art. 37, § 6º, da mesma Carta Constitucional, interpôs o recurso extraordinário de fls. 371/386 e, alegando necessidade de apreciação, incidenter tantum, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpôs recurso especial concomitantemente, às fls. 388/402. 
	Não foram apresentadas as contra-razões, conforme certificado às fls. 419. 
	Em despacho de fls. 421/423 os recursos foram deferidos pelo ilustre 3º Vice-Presidente do Tribunal a quo. 
	No Superior Tribunal de Justiça, em despacho do ilustre Ministro relator, o recurso especial foi sobrestado até exame do recurso extraordinário por esta Corte. 
	Vindo-me conclusos, abri vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento do recurso, em parecer de fls. 439/445, do qual destaco o seguinte, verbis: "A irresignação do recorrente merece acolhimento, já que a autoridade judiciária não tem responsabilidade civil pelos atos jurisdicionais praticados. É que, embora seja considerada um agente público - que são todas as físicas que exercem alguma função estatal, em caráter definitivo ou transitório -, os magistrados se enquadram na espécie agente político. Estes, são investidos para o exercício de atribuições constitucionais, sendo dotados de plena liberdade funcional no desempenho de suas funções, com prerrogativas próprias e legislação específica, requisitos, aliás, indispensáveis ao exercício de suas funções decisórias. (...) Tais agentes, portanto, não agem em nome próprio, mas em nome do Estado, exercendo função eminentemente pública, de modo que não há como lhes atribuir responsabilidade direta por eventuais danos causados a terceiros no desempenho de suas funções. Com efeito, o magistrado, ao outorgar a prestação jurisdicional, atuou em nome do Estado-Juiz, exercendo a atribuição que lhe fora imposta constitucionalmente.". 
	É o relatório. 
	 
	Voto: A Procuradoria-Geral da República, às fls. 440/445, opinou no sentido do conhecimento e provimento do recurso, cabendo, do parecer, destacar (fls. 440/445), verbis:"1.4 A autoridade monocrática julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do demandado, considerando, para tanto, que os atos supostamente ofensivos teriam sido praticados pela autoridade judiciária no exercício de suas funções. Logo, a ação deveria ter sido proposta em face do Estado, a teor do disposto no art. 37, § 6º da CF (fls. 319/323). 1.5 O d. Colegiado local, por sua vez, ao dar provimento parcial à apelação, destacou a responsabilidade concorrente do demandado, nos seguintes termos: "Em síntese, a doutrina e jurisprudência analisadas, resulta descartada a posição de negativa da responsabilidade direta do juiz, pois confronta com o texto expresso no art. 133 do CPC. Prevalecem, portanto, as diretrizes que admitem essa responsabilidade, de modo concorrente, quer do Estado e do juiz, quer, exclusivamente, do último, autorizando que a tutela para recomposição do dano, com relação a ele, possa ser pleiteada por quem teve direito subjetivo atingido. Com essa orientação, pelos atos imputados ao juiz demandado quer pelas expressões consideradas ofensivas à honra do autor, usadas em decisão prolatada em ação popular, quer em discurso proferido, quando da diplomação dos candidatos eleitos, no pleito de 1992 - a responsabilidade direta não pode ser obliterada. Se essa responsabilidade se cinge à primeira hipótese, ou se abarca a segunda, é perquirição própria de merecimento, inadmissível neste estágio, sob pena de se suprimir um grau de jurisdição. A solução se resume em afastar a ilegitimidade passiva nos limites em que decretada." 
	Assim, desconstituiu a r. sentença que extinguiu o processo, determinando o regular prosseguimento da ação.1.6 No apelo extremo, o recorrente alega afronta ao art. 37, § 6º da Constituição Federal, sob o fundamento de que seria exclusiva a responsabilidade do Estado. 2. A irresignação do recorrente merece acolhimento, já que a autoridade judiciária não tem responsabilidade civil pelos atos jurisdicionais praticados. É que, embora seja considerada um agente público - que são todas as pessoas físicas que exercem alguma função estatal, em caráter definitivo ou transitório -, os magistrados se enquadram na espécie agente político. Estes são investidos para o exercício de atribuições constitucionais, sendo dotados de plena liberdade funcional no desempenho de suas funções, com prerrogativas próprias e legislação específica, requisitos, aliás, indispensáveis ao exercício de suas funções decisórias. É o que elucida o saudoso HELY LOPES MEIRELLES, em sua obra "Direito Administrativo Brasileiro" (18ª ed., pág. 72): "Os agentes políticos exercem funções governamentais, judiciais e quase-judiciais, elaborando normas legais, conduzindo os negócios públicos, decidindo e atuando com independência nos assuntos de sua competência. São as autoridades públicas supremas do Governo e da Administração na área de sua atuação, pois não estão hierarquizadas, sujeitando-se apenas aos graus e limites constitucionais e legais de jurisdição. Em doutrina, os agentes políticos têm plena liberdade funcional, equiparável à independência dos juizes nos seus julgamentos, e, para tanto, ficam a salvo de responsabilidade civil por seus eventuais erros de atuação, a menos que tenham agido com culpa grosseira, má-fé ou abuso de poder. Nesta categoria encontram-se os Chefes de Executivo (Presidente da República, Governadores e Prefeitos) e seus auxiliares imediatos (Ministros e Secretários de Estado e de Município); os membros das Corporações Legislativas (Senadores, Deputados e Vereadores); os membros do Poder Judiciário (Magistrados em geral); os membros do Ministério Público (Procuradores da República e da Justiça, Promotores e Curadores Públicos)..." (Negritos não-originais, assim como os futuros.) 2.1 Tais agentes, portanto, não agem em nome próprio, mas em nome do Estado, exercendo função eminentemente pública, de modo que não há como lhes atribuir responsabilidade direta por eventuais danos causados a terceiros no desempenho de suas funções. Com efeito, o magistrado, ao outorgar a prestação jurisdicional, atuou em nome do Estado-Juiz, exercendo a atribuição que lhe fora imposta constitucionalmente. Do mesmo modo, ao presidir a solenidade de diplomação dos candidatos eleitos em 1992, o MM. Juiz de Direito se manifestou como autoridade pública (agente político), razão pela qual não poderia ter sido diretamente acionado pelo postulante. 2.2 Ora, o § 6º do art. 37 é expresso ao estabelecer que 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. 
	O texto constitucional não restringiu a responsabilidade do Estado aos atos praticados pelos funcionários públicos como na Carta anterior, mas consignou o termo agente - gênero do qual é espécie o agente político, abarcando, assim, os atos praticados por todos os agentes públicos. Desse modo, em consonância com o comando constitucional, o postulante deveria ter ajuizado a ação em face da Fazenda Estadual - responsável pelos eventuais danos causados pela autoridade ao exercer as suas atribuições -, a qual, posteriormente, teria assegurado o direito de regresso contra o responsável nas hipóteses de dolo ou culpa. 2.3 Vale transcrever, quanto ao tema, a lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA, em sua obra "Curso de Direito Constitucional Positivo", 14ª ed., pág. 620: "Responsabilidade civil significa a obrigação de reparar os danos ou prejuízos de natureza patrimonial (e, às vezes, moral) que uma pessoa cause a outrem... A obrigação de indenizar é da pessoa jurídica a que pertencer o agente. O prejudicado há que mover a ação de indenização contra a Fazenda Pública respectiva ou contra a pessoa jurídica privada prestadora de serviço público, não contra o agente causador do dano. O princípio da impessoalidade vale aqui também, 
	O terceiro prejudicado não tem que provar que o agente procedeu com culpa ou dolo, para lhe correr o direito ao ressarcimento dos danos sofridos. A doutrina do risco administrativo isenta-o do ônus de tal prova, basta comprove o dano e que este tenha sido causado por agente da entidade imputada. A culpa ou dolo do agente, caso haja, é problema das relações funcionais que escapa à indagação do prejudicado. Cabe à pessoa jurídica acionada verificar se seu agente operou culposa ou dolosamente para o fim de mover-lhe ação regressiva assegurada no dispositivo constitucional, visando a cobrar as importâncias despendidas com o pagamento da indenização. Se o agente não se houve com culpa ou dolo, não comportará ação regressiva contra ele, pois nada tem de pagar." 2.4 Ao analisar a discussão ora travada, JOSÉ CRETELLA JÚNIOR ("Manual de Direito Administrativo", 2ª ed., págs. 348/347) distingue as funções jurisdicional e administrativa praticadas pelo magistrado no exercício de suas atribuições, concluindo que em ambas o Estado responde objetivamente pelos eventuais prejuízos por ele causados. É o que se depreende do trecho abaixo transcrito, sobre o qual se fundou, inclusive, a r. sentença que julgou extinto o processo (aliás, corretamente): "No campo do Poder Judiciário, editam-se atos judiciais jurisdicionais e atos judiciais não-jurisdicionais ou atos administrativos materiais. Os primeiros são atos típicos, atos, por excelência, do Poder Judiciário; os segundos são atos administrativos editados pelo Judiciário, agora nas vestes de administrador. Sempre que estes atos produzem dano ao particular, vai-se indagar se o Estado é responsável. A responsabilidade do Estado por atos judiciais é assunto relevante no campo do direito e tem sido bem tratado pelos tribunais brasileiros. É uma espécie do gênero responsabilidade do Estado por atos decorrentes do serviço público, porque o ato judicial é, antes de tudo, ato público, ato de pessoa que exerce o serviço público judiciário. O magistrado é equiparado, para esses efeitos, ao funcionário público. Pelos prejuízos que os atos judiciais, quer jurisdicionais, quer não-jurisdicionais, causem ao administrado, responderá o Estado, quer se prove a culpa ou o dolo do magistrado, quer os danos sejam ocasionados pelo serviço da administração da Justiça, que é, primordialmente, um serviço Público do Estado. Se há uma culpa ou dolo do julgador, o Estado responde pelos prejuízos causados, exercendo depois o direito de regresso contra o causador do dano." 3. Portanto, considerando que a legitimidade passiva, em tais hipóteses, é reservada ao Estado, e tendo em vista a ausência de responsabilidade concorrente em face dos eventuais prejuízos causados a terceiros pela autoridade julgadora no exercício de suas funções, a teor do art. 37, § 6º da Lei Maior, o parecer é pelo provimento do recurso." 
	Acolhendo os fundamentos desse bem lançado pronunciamento da Procuradoria-Geral da República, conheço do recurso extraordinário e lhe dou provimento. 
	* acórdão publicado no DJU de 12.4.2002 
	 
	37. INFORMATIVO Nº 264/STF – 15 a 19 de abril de 2002. 
	 
	PLENÁRIO 
	ADPF: Cabimento 
	Concluído o julgamento de preliminar sobre a admissibilidade da argüição de descumprimento de preceito fundamental, ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista-PDT, contra a MP 2.019/2000, que fixa o valor do salário-mínimo (v. Informativo 195). O Tribunal, colhido o voto de desempate do Min. Néri da Silveira, conheceu da argüição por entender que a medida judicial existente - ação direta de inconstitucionalidade por omissão - não seria, em princípio, eficaz para sanar a alegada lesividade, não se aplicando à espécie o §1º do art. 4º da Lei 9.882/99 ("Não se admitirá argüição de descumprimento de preceito fundamental quando houver outro meio eficaz de sanar a lesividade."). Vencidos os Ministros Octavio Gallotti, relator, Nelson Jobim, Maurício Corrêa, Sydney Sanches e Moreira Alves, que não conheciam da ação. Em seguida, suspendeu-se a conclusão do julgamento para que os autos sejam encaminhados, por sucessão, à Ministra Ellen Gracie. 
	ADPF 4-DF, rel. Min. Octavio Gallotti, 17.4.2002.(ADPF-4) 
	 
	38. INFORMATIVO Nº 265/STF – 22 a 26 de abril de 2002. 
	 
	SEGUNDA TURMA 
	Concurso Público: Direito à Nomeação 
	Por ofensa ao art. 37, IV, da CF ("durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;"), a Turma deu provimento a recurso extraordinário para assegurar a nomeação de candidatos aprovados em concurso público para o cargo de professor assistente da Universidade de São Paulo - USP. Considerou-se que, no caso concreto, ficara comprovada a necessidade da Administração no preenchimento das vagas, haja vista que a Universidade de São Paulo contratara, no prazo de validade do concurso, dois professores para exercerem o mesmo cargo, sob o regime trabalhista - sendo um deles candidato aprovado do mesmo concurso. Afastou-se, ainda, a fundamentação constante do acórdão recorrido no sentido de que seria necessária a abertura de novo concurso pela Administração para a comprovação da existência das vagas. Precedente citado: RE 192.568-PI (DJU de 13.9.96).  
	RE 273.605-SP, rel. Min. Néri da Silveira, 23.4.2002. (RE-273605) 
	 
	DIVERSOS 
	 
	39. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 23.769-4 (D.J.U. de 11.04.2002, Seção 1, pp. 2-3). 
	 
	PROCED.: BAHIA 
	RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE 
	IMPTE.: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO 
	ADV.: MOACIR ANTONIO MACHADO DA SILVA 
	IMPDO.: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO 
	IMPDO.: PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
	ASSIST.: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO – ANAMATRA 
	ADVDOS.: ALBERTO PAVIE RIBEIRO E OUTROS 
	LIT.PAS.: RAYMUNDO ANTÔNIO CARNEIRO PINTO 
	LIT.PAS.: LUIZ TADEU LEITE VIEIRA 
	LIT.PAS.: DALILA NASCIMENTO ANDRADE 
	LIT.PAS.: VÂNIA JACIRA TANAJURA CHAVES 
	LIT.PAS.: MARIA DAS GRAÇAS SILVANY DOURADO LARANJEIRA 
	LIT.PAS.: DELZA MARIA CAVALCANTE KARR LEITE 
	LIT.PAS.: MARIA DAS GRAÇAS OLIVA BONESS 
	LIT.PAS.: YARA RIBEIRO DIAS TRINDADE 
	LIT.PAS.: MARIA DE LOURDES LINHARES LIMA DE OLIVEIRA 
	LIT.PAS.: ELISA MARIA AMADO DE MORAES 
	LIT.PAS.: VALTÉRCIO RONALDO DE OLIVEIRA 
	ADVDOS.: NILSON CASTELO BRANCO E OUTRO 
	 
	Decisão: Por unanimidade, o Tribunal rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Presidente da República e de inépcia da inicial. No mérito, após os votos da Senhora Ministra Ellen Gracie, Relatora, e dos Senhores Ministros Nelson Jobim, Maurício Corrêa, Ilmar Galvão, Carlos Velloso, Celso de Mello, Sepúlveda Pertence, Sydnei Sanches, Néri da Silveira e Moreira Alves, indeferindo a segurança, pediu vista o Presidente, o Senhor Ministro Marco Aurélio. Falaram, pela impetrante, o Dr. Moacir Antonio Machado da Silva, e, pela assistente e pelos litisconsortes passivos, o Dr. Alberto Pavie Ribeiro. Plenário, 20.03.2002. 
	Decisão: O Tribunal, a uma só voz, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Presidente da República e de inépcia da inicial, e indeferiu a segurança. Votou o Presidente, o Senhor Ministro Marco Aurélio. Ausente, justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro Maurício Corrêa, que já proferira voto na assentada anterior. Plenário, 03.04.2002. 
	 
	40. EDITAL, DE 26 DE MARÇO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 02.04.2002, 1º Caderno, p. 12). 
	 
	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, do  Dr. CARLOS HENRIQUE SELBACH, conforme Portaria nº 1127/2002. Porto Alegre, 26 de março de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
	 
	41. EDITAL, DE 02 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 04.04.2002, 1º Caderno, p. 52). 
	 
	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 ALEGRETE. Porto Alegre, 02 de abril de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
	 
	42. EDITAL, DE 02 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 04.04.2002, 1º Caderno, p. 52). 
	 
	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 1ª Vara do Trabalho  de TAQUARA, em virtude da aposentadoria da Juíza Titular, Dra. VERA LÚCIA KOLLING,  conforme Portaria nº 974, de 11.3.2002, publicada no D.O.E. de 03.4.2002. Porto Alegre, 03 de abril de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
	 
	43. EDITAL, DE 04 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.04.2002, 1º Caderno, p. 157). 
	 
	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 VACARIA, em virtude da remoção, a pedido, do Dr. ROSIUL DE FREITAS AZAMBUJA,  conforme Portaria nº 1345/2002 Porto Alegre, 04 de abril de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
	 
	44. EDITAL, DE 04 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.04.2002, 1º Caderno, p. 157). 
	 
	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 1ª Vara do Trabalho  de BENTO GONÇALVES, em virtude da remoção, a pedido, da Dra. ROSEMARIE TEIXEIRA SIEGMANN,  conforme Portaria nº 1346/2002 Porto Alegre, 04 de abril de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
	 
	45. EDITAL, DE 04 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.04.2002, 1º Caderno, p. 157). 
	 
	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 1ª Vara do Trabalho  de CAXIAS DO SUL, em virtude da remoção, a pedido, da Dra. SONIA MARIA FRAGA DA SILVA,  conforme Portaria nº 1347/2002 Porto Alegre, 04 de abril de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
	 
	46. EDITAL, DE 17 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 18.04.2002, 1º Caderno, p. 72). 
	 
	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 BAGÉ. Porto Alegre, 17 de abril de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
	 
	47. EDITAL, DE 18 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 19.04.2002, 1º Caderno, p. 96). 
	 
	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, 18 de abril de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
	 
	48. EDITAL, DE 23 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 24.04.2002, 1º Caderno, p. 84). 
	 
	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 2ª Vara do Trabalho  de TAQUARA, em virtude da remoção, a pedido, da Dra. SONIA MARIA FRAGA DA SILVA, conforme Portaria nº 1633/2002. Porto Alegre, 23 de abril de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
	  
	49. EDITAL, DE 23 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 24.04.2002, 1º Caderno, p. 84). 
	 
	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 CRUZ ALTA, em virtude da remoção, a pedido, da Dra. ANITA JOB LÜBBE, conforme Portaria nº 1634/2002. Porto Alegre, 23 de abril de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
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DECRETO Nº 4.183, DE 04 DE ABRIL DE 2002 (D.O.U. de 05.04.2002, Seção 1, p. 2). Dá nova redação ao caput do art. 30 do Decreto nº 4.118, de 7 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios.
19
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DECRETO Nº 4.201, DE 18 DE ABRIL DE 2002 (D.O.U. de 19.04.2002, Seção 1, p. 2). Dispõe sobre o Conselho Nacional do Esporte e dá outras providências.
20

08.
DECRETO Nº 4.206, DE 23 DE ABRIL DE 2002 (D.J.U. de 24.04.2002, Seção 1, pp. 1-5). Dispõe sobre o regime de previdência complementar no âmbito das entidades fechadas.
21
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PORTARIA N° 06, DE 28 DE MARÇO DE 2002, DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO E DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (D.O.U. de 01.04.2002, Seção 1, pp. 95-98). Divulgar para consulta pública a proposta de texto para alteração da Norma Regulamentadora Nº 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.
29
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PORTARIA Nº 06*, DE 28 DE MARÇO DE 2002, DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (D.O.U. de 08.04.2002, Seção 1, p. 263). (Publicada no D.O.U. de 1º-4-2002, republicada no D.O.U. de 05-4-2002).
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11.
PORTARIA N° 09, DE 17 DE ABRIL DE 2002, DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO E DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (D.O.U. de 18.04.2002, Seção 1, p. 129).
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39

18.
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42

26.
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ATENÇÃO: PUBLICADO, NESTA EDIÇÃO, O PROVIMENTO Nº 3/2002-TST, QUE REVOGA, DENTRE OUTROS, O PROVIMENTO Nº 5/2000-TST (Execução contra empresas em liquidação extrajudicial). 





LEIS


01. LEI Nº 10.421, DE 15 DE ABRIL DE 2002 (D.O.U. de 16.04.2002, Seção 1, p. 1). Estende à mãe adotiva o direito à licença-maternidade e ao salário-maternidade, alterando a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.


O PRESIDENTE DA REPÚBLICA


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


Art. 1º O art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:


"Art. 392. A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário.


§ 1º A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º (vigésimo oitavo) dia antes do parto e ocorrência deste.


§ 2º Os períodos de repouso, antes e depois do parto, poderão ser aumentados de 2 (duas) semanas cada um, mediante atestado médico.


§ 3º Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito aos 120 (cento e vinte) dias previstos neste artigo.


§ 4º (VETADO)


§ 5º (VETADO)"(NR)


Art. 2º A Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo:


"Art. 392-A. À empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança será concedida licença-maternidade nos termos do art. 392, observado o disposto no seu § 5º.


§ 1º No caso de adoção ou guarda judicial de criança até 1 (um) ano de idade, o período de licença será de 120 (cento e vinte) dias.


§ 2º No caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 1 (um) ano até 4 (quatro) anos de idade, o período de licença será de 60 (sessenta) dias.


§ 3º No caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 4 (quatro) anos até 8 (oito) anos de idade, o período de licença será de 30 (trinta) dias.


§ 4º A licença-maternidade só será concedida mediante apresentação do termo judicial de guarda à adotante ou guardiã."


Art. 3º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo:


"Art. 71-A. À segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança é devido salário-maternidade pelo período de 120 (cento e vinte) dias, se a criança tiver até 1(um) ano de idade, de 60 (sessenta) dias, se a criança tiver entre 1 (um) e 4 (quatro) anos de idade, e de 30 (trinta) dias, se a criança tiver de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de idade."


Art. 4º No caso das seguradas da previdência social adotantes, a alíquota para o custeio das despesas decorrentes desta Lei será a mesma que custeia as seguradas gestantes, disposta no inciso I do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.


Art. 5º As obrigações decorrentes desta Lei não se aplicam a fatos anteriores à sua publicação.


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


Brasília, 15 de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República.


FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Miguel Reale Júnior, Paulo Jobim Filho e José Cechin*


*Retificação publicada no D.O.U. de 17.04.2002, Seção 1, p. 1.


02. LEI Nº 10.429, DE 24 DE ABRIL DE 2002 (D.O.U. de 25.04.2002, Seção 1, p. 21). Institui o Auxílio-Aluno no âmbito do Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores de Enfermagem - Profae.


Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 21, de 2002, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, promulgo a seguinte Lei:


Art. 1º Fica instituído para os exercícios de 2002 e 2003 o Auxílio-Aluno, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos alunos matriculados em cursos integrantes do Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Enfermagem - Profae, nos deslocamentos de suas residências para os locais de realização dos cursos que estiverem freqüentando e destes para suas residências.


§ 1º O valor mensal do Auxílio-Aluno, a ser pago pela União, em pecúnia, será de R$ 30,00 (trinta reais) por mês.


§ 2º É vedada a incorporação do auxílio a que se refere este artigo aos vencimentos, à remuneração, ao provento ou à pensão.


§ 3º O Auxílio-Aluno, de natureza jurídica indenizatória, não será considerado para fins de incidência de imposto de renda ou de contribuição para o Plano de Seguridade Social e planos de assistência à saúde.


§ 4º Na hipótese de pagamento mediante operação sujeita à incidência da contribuição instituída pela Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, ou do tributo que a suceder, o crédito do benefício será acrescido do valor correspondente àquela contribuição ou tributo.


Art. 2º O Auxílio-Aluno não será devido cumulativamente com benefício de espécie semelhante ou vantagem pessoal originária de qualquer forma de indenização ou auxílio pago sob o mesmo título ou idêntico fundamento.


Art. 3º Farão jus ao Auxílio-Aluno os alunos que estiverem freqüentando efetivamente os cursos do Profae.


§ 1º A concessão do auxílio será automaticamente cancelada nos casos de:


I - comprovada quebra de assiduidade; e


II - abandono ou evasão.


§ 2º O cancelamento da concessão do Auxílio-Aluno, por quebra de assiduidade, será feito quando for verificado que o aluno não obteve, no mês, 75% (setenta e cinco por cento) de presença.


Art. 4º A concessão do Auxílio-Aluno dar-se-á conforme o disposto em regulamento, que estabelecerá, ainda, o prazo máximo para sua implementação.


Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.


Congresso Nacional, em 24 de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República


Senador RAMEZ TEBET


Presidente da Mesa do Congresso Nacional


LEI ESTADUAL


03. LEI ESTADUAL Nº 11.787, DE 01 DE MAIO DE 2002 (D.O.E. de 02.05.2002, p. 1). Institui os novos Pisos Salariais no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, para as categorias profissionais que menciona, com fundamento na Lei Complementar nº 103, de 14 de julho de 2000, e dá outras providências.


O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.


Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 82, inciso IV, da Constituição do Estado, que a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono e promulgo a Lei seguinte:


Art. 1º - O Piso Salarial a que se refere o inciso V do artigo 7º da Constituição Federal, nos termos da Lei Complementar nº 103, de 14 de julho de 2000, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, será:


I – de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais), para os seguintes trabalhadores:


a) na agricultura e na pecuária;


b) nas indústrias extrativas;


c) em empresas de pesca; 


d) empregados domésticos;


e) em turismo e hospitalidade;


f) nas indústrias da construção civil;


g) nas indústrias de instrumentos musicais e brinquedos;


i) em estabelecimentos hípicos.


II – de R$ 266,00 (duzentos e sessenta e seis reais) para os seguintes trabalhadores:


a) nas indústrias do vestuário e do calçado;


b) nas indústrias de fiação e tecelagem;


c) nas indústrias de artefatos de couro;


d) nas indústrias do papel, papelão e cortiça;


e) em empresas distribuidoras e vendedoras de jornais e revistas e empregados em bancas, vendedores ambulantes de jornais e revistas;


f) empregados da administração das empresas proprietárias de jornais e revistas;


g) empregados em estabelecimentos de serviços de saúde.


III – de R$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais) para os seguintes trabalhadores:


a) nas indústrias do mobiliário;


b) nas indústrias químicas e farmacêuticas;


c) nas indústrias cinematográficas;


d) nas indústrias da alimentação;


e) empregados no comércio em geral;


f) empregados de agentes autônomos do comércio.


IV – de R$ 283,00 (duzentos e oitenta e três reais), para os seguintes trabalhadores:


a) nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico;


b) nas indústrias gráficas;


c) nas indústrias de vidros, cristais, espelhos, cerâmica de louça e porcelana;


d) nas indústrias de artefatos de borracha;


e) em empresas de seguros privados e capitalização e de agentes autônomos de seguros privados e de crédito; 


f) em edifícios e condomínios residenciais, comerciais e similares;


g) nas indústrias de joalheria e lapidação de pedras preciosas;


h) auxiliares em administração escolar (empregados de estabelecimentos de ensino).


§ 1º - Consideram-se compreendidos nos incisos e alíneas integrantes do caput deste artigo as categorias de trabalhadores integrantes dos grupos do quadro anexo do artigo 577 da Consolidação das Leis do Trabalho.


§ 2º - A data-base para reajuste dos pisos salariais é de 1º de maio.


Art. 2º - Os pisos fixados nesta Lei não substituem, para quaisquer fins de direito, o salário mínimo previsto no inciso IV do artigo 7º da Constituição Federal. 


Art. 3º - Esta Lei não se aplica aos empregados que têm piso salarial definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo e aos servidores públicos municipais.


Art. 4º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de maio de 2002.


Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.


PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 01 de maio de 2002.


OLÍVIO DUTRA,


Governador do Estado.


Secretário de Estado da Justiça e da Segurança.


Secretário de Estado da Fazenda.


Secretário de Estado do Trabalho, Cidadania e Assistência Social.


Registre-se e publique-se.


GUSTAVO DE MELLO,


Chefe da Casa Civil.


DECRETOS


04. DECRETO Nº 4.176, DE 28 DE MARÇO DE 2002 (D.J.U. de 01.04.2002, Seção 1, pp. 1- 6). Estabelece normas e diretrizes para a elaboração, a redação, a alteração, a consolidação e o encaminhamento ao Presidente da República de projetos de atos normativos de competência dos órgãos do Poder Executivo Federal, e dá outras providências.


O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998,


DECRETA:


Objeto e Âmbito de Aplicação


Art. 1º Este Decreto estabelece normas e diretrizes para a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação de atos normativos a serem encaminhados ao Presidente da República pelos Ministérios e órgãos da estrutura da Presidência da República.


Parágrafo único. Consideram-se atos normativos para efeitos deste Decreto as leis, as medidas provisórias e os decretos.


TÍTULO I


DAS DISPOSIÇÕES REGULAMENTARES


Capítulo I


DA NUMERAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS


Leis


Art. 2º As leis complementares, ordinárias e delegadas terão numeração seqüencial em continuidade às séries iniciadas em 1946.


Medidas Provisórias


Art. 3º As medidas provisórias terão numeração seqüencial, iniciada a partir da publicação da Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001.


Decretos


Art. 4º Somente os decretos de caráter normativo terão numeração, que se dará seqüencialmente em continuidade às séries iniciadas em 1991.


§ 1º Os decretos pessoais e os de provimento ou de vacância de cargo público serão identificados apenas pela data.


§ 2º Os demais decretos serão identificados pela data e pela ementa, elaborada na forma do art. 6.


Capítulo II


DA ELABORAÇÃO, DA ARTICULAÇÃO, DA REDAÇÃO E DA ALTERAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS


Seção I


Das Regras Gerais de Elaboração


Estrutura


Art. 5º O projeto de ato normativo será estruturado em três partes básicas:


I - parte preliminar, com a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas;


II - parte normativa, com as normas que regulam o objeto definido na parte preliminar; e


III - parte final, com as disposições sobre medidas necessárias à implementação das normas constantes da parte normativa, as disposições transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a cláusula de revogação, quando couber.


Art. 6º A ementa explicitará, de modo conciso e sob a forma de título, o objeto do ato normativo.


Objeto e Assunto


Art. 7º O primeiro artigo do texto do projeto indicará o objeto e o âmbito de aplicação do ato normativo a ser editado.


§ 1º O âmbito de aplicação do ato normativo será estabelecido de forma específica, em conformidade com o conhecimento técnico ou científico da área respectiva.


§ 2º O projeto de ato normativo terá um único objeto, exceto quando se tratar de projeto de codificação.


§ 3º Os projetos de atos normativos não conterão matéria estranha ao objeto a que visa disciplinar, ou a este não vinculado por afinidade, pertinência ou conexão.


Art. 8º Idêntico assunto não será disciplinado por mais de um projeto de ato normativo da mesma espécie, salvo quando um se destinar, por remissão expressa, a complementar o outro, considerado básico.


Art. 9º Evitar-se-á projeto de ato normativo de caráter independente quando existir em vigor ato normativo que trate do mesmo assunto.


Parágrafo único. Na hipótese do caput será preferível a inclusão dos novos dispositivos no texto do ato normativo em vigor.


Autorização Legislativa


Art. 10. O projeto de lei não estabelecerá autorização legislativa pura ou incondicionada.


Lei Penal


Art. 11. O projeto de lei penal manterá a harmonia da legislação em vigor sobre a matéria, mediante:


I - a compatibilização das novas penas com aquelas já existentes, tendo em vista os bens jurídicos protegidos e a semelhança dos tipos penais descritos; e


II - a definição clara e objetiva de crimes.


Parágrafo único. A formulação de normas penais em branco deverá ser evitada.


Lei Tributária


Art. 12. No projeto de lei ou de medida provisória que institua ou majore tributo, serão observados os princípios da irretroatividade e da anterioridade tributárias, estabelecidos, respectivamente, nas alíneas "a" e "b" do inciso III do art. 150 da Constituição.


Parágrafo único. O disposto no caput, quanto ao princípio da anterioridade tributária, não se aplicará aos projetos que visem à majoração dos impostos previstos nos arts. 153, incisos I, II, IV e V, e 154, inciso II, da Constituição.


Art. 13. No projeto de lei ou de medida provisória que institua ou majore contribuição social, incluir-se-á dispositivo com a previsão de cobrança do tributo somente após noventa dias da data da publicação do ato normativo.


Art. 14. No projeto de lei ou de medida provisória que institua ou majore taxa, o valor do tributo deverá ser proporcional ao custo do serviço público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.


Lei Processual


Art. 15. As manifestações da Advocacia-Geral da União serão obrigatórias quando se tratar de projeto de lei processual.


Regulamentação de Lei ou de Medida Provisória


Art. 16. Os projetos de atos normativos regulamentares não estabelecerão normas que ampliem ou reduzam o âmbito de aplicação da lei ou da medida provisória a ser regulamentada ou que sejam estranhas ao seu objeto.


Decreto Autônomo


Art. 17. Serão disciplinadas exclusivamente por decretos as matérias sobre:


I - extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos; e


II - organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos.


§ 1º O projeto de decreto que dispuser sobre extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos, não disciplinará nenhuma outra matéria.


§ 2º O projeto de decreto que tratar da matéria referida no inciso II do caput não deverá regulamentar disposições de lei ou de medida provisória.


§ 3º Quando impossível ou inconveniente a observância do disposto no § 2º, os dispositivos que tratam da matéria referida no inciso II do caput serão separados daqueles que têm natureza regulamentar e agrupados por meio de especificação temática do seu conteúdo.


Remissão a Normas


Art. 18. A remissão a normas de outros atos normativos far-se-á, de preferência, mediante explicitação mínima de seu conteúdo e não apenas por meio da citação do dispositivo.


Vigência e Contagem de Prazo


Art. 19. O texto do projeto indicará de forma expressa a vigência do ato normativo.


§ 1º A cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" somente será utilizada nos projetos de ato normativo de menor repercussão.


§ 2º Nos projetos de ato normativo de maior repercussão, será:


I - estabelecido período de vacância razoável para que deles se tenha amplo conhecimento; e


II - utilizada a cláusula "esta lei entra em vigor após decorridos (o número de) dias de sua publicação oficial".


Art. 20. A contagem do prazo para entrada em vigor dos atos normativos que estabeleçam período de vacância far-se-á incluindo a data da publicação e o último dia do prazo, entrando em vigor no dia subseqüente à sua consumação integral.


Cláusula de Revogação


Art. 21. A cláusula de revogação relacionará, de forma expressa, todas as disposições que serão revogadas com a entrada em vigor do ato normativo proposto.


Seção II


Da Articulação


Art. 22. Os textos dos projetos de ato normativo observarão as seguintes regras:


I - a unidade básica de articulação é o artigo, indicado pela abreviatura "Art.", seguida de numeração ordinal até o nono e cardinal, acompanhada de ponto, a partir do décimo;


II - a numeração do artigo é separada do texto por dois espaços em branco, sem traços ou outros sinais;


III - o texto do artigo inicia-se com letra maiúscula e termina com ponto ou, nos casos em que se desdobrar em incisos, com dois-pontos;


IV - o artigo desdobra-se em parágrafos ou em incisos e o parágrafo, em incisos;


V - o parágrafo único de artigo é indicado pela expressão "Parágrafo único", seguida de ponto e separada do texto normativo por dois espaços em branco;


VI - os parágrafos de artigo são indicados pelo símbolo "§", seguido de numeração ordinal até o nono e cardinal, acompanhada de ponto, a partir do décimo;


VII - a numeração do parágrafo é separada do texto por dois espaços em branco, sem traços ou outros sinais;


VIII - o texto do parágrafo único e dos parágrafos inicia-se com letra maiúscula e termina com ponto ou, nos casos em que se desdobrar em incisos, com dois-pontos;


IX - os incisos são indicados por algarismos romanos seguidos de hífen, o qual é separado do algarismo e do texto por um espaço em branco;


X - o texto do inciso inicia-se com letra minúscula, salvo quando se tratar de nome próprio, e termina com:


a) ponto-e-vírgula;


b) dois pontos, quando se desdobrar em alíneas; ou


c) ponto, caso seja o último;


XI - o inciso desdobra-se em alíneas, indicadas com letra minúscula seguindo o alfabeto e acompanhada de parêntese, separado do texto por um espaço em branco;


XII - o texto da alínea inicia-se com letra minúscula, salvo quando se tratar de nome próprio, e termina com:


a) ponto-e-vírgula;


b) dois pontos, quando se desdobrar em itens; ou


c) ponto, caso seja a última e anteceda artigo ou parágrafo;


XIII - a alínea desdobra-se em itens, indicados por algarismos arábicos, seguidos de ponto e separados do texto por um espaço em branco;


XIV - o texto do item inicia-se com letra minúscula, salvo quando se tratar de nome próprio, e termina com:


a) ponto-e-vírgula; ou


b) ponto, caso seja o último e anteceda artigo ou parágrafo;


XV - o agrupamento de artigos pode constituir subseção; o de subseções, seção; o de seções, capítulo; o de capítulos, título; o de títulos, livro; e o de livros, parte;


XVI - os capítulos, os títulos, os livros e as partes são grafados em letras maiúsculas e identificados por algarismos romanos;


XVII - a parte pode subdividir-se em parte geral e parte especial, ou em partes expressas em numeral ordinal, por extenso;


XVIII - as subseções e seções são indicadas por algarismos romanos, grafadas em letras minúsculas e postas em negrito;


XIX - os agrupamentos referidos no inciso XV podem também ser subdivididos em "Disposições Preliminares", "Disposições Gerais", "Disposições Finais" e "Disposições Transitórias";


XX - utiliza-se um espaço simples entre capítulos, seções, artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens;


XXI - o texto deve ter dezoito centímetros de largura, com margem esquerda de dois centímetros e direita de um, ser digitado em "Times New Roman", corpo 12, em papel de tamanho A4 (vinte e nove centímetros e quatro milímetros por vinte e um centímetros);


XXII - as palavras e as expressões em latim ou em outras línguas estrangeiras são grafadas em negrito;


XXIII - a epígrafe, formada pelo título designativo da espécie normativa e pela data de promulgação, é grafada em letras maiúsculas, sem negrito, de forma centralizada; e


XXIV - a ementa é alinhada à direita, com nove centímetros de largura.


Seção III


Da Redação


Art. 23. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica, observado o seguinte:


I - para a obtenção da clareza:


a) usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo quando a norma versar sobre assunto técnico, hipótese em que se pode empregar a nomenclatura própria da área em que se está legislando;


b) usar frases curtas e concisas;


c) construir as orações na ordem direta, evitando preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis;


d) buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais, de preferência o tempo presente ou o futuro simples do presente; e


e) usar os recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando os abusos de caráter estilístico;


II - para a obtenção da precisão:


a) articular a linguagem, técnica ou comum, com clareza, de modo que permita perfeita compreensão do objetivo, do conteúdo e do alcance do ato normativo;


b) expressar a idéia, quando repetida no texto, por meio das mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia com propósito meramente estilístico;


c) evitar o emprego de expressão ou palavra que confira duplo sentido ao texto;


d) escolher termos que tenham o mesmo sentido e significado na maior parte do território nacional, evitando o uso de expressões locais ou regionais;


e) usar apenas siglas consagradas pelo uso, observado o princípio de que a primeira referência no texto seja acompanhada de explicitação de seu significado;


f) indicar, expressamente, o dispositivo objeto de remissão, por meio do emprego da abreviatura "art." seguida do correspondente número, ordinal ou cardinal;


g) utilizar as conjunções "e" ou "ou" no penúltimo inciso, alínea ou item, conforme a seqüência de dispositivos seja, respectivamente, cumulativa ou disjuntiva;


h) grafar por extenso quaisquer referências a números e percentuais, exceto data, número de ato normativo e casos em que houver prejuízo para a compreensão do texto;


i) expressar valores monetários em algarismos arábicos, seguidos de sua indicação por extenso, entre parênteses;


j) empregar nas datas as seguintes formas:


1. 4 de março de 1998 e não 04 de março de 1998; e


2. 1º de maio de 1998 e não 1 de maio de 1998;


l) grafar a remissão aos atos normativos das seguintes formas:


1. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, na ementa, no preâmbulo, na primeira remissão e na cláusula de revogação; e


2. Lei nº 8.112, de 1990, nos demais casos; e


m) grafar a indicação do ano sem o ponto entre as casas do milhar e da centena;


III - para a obtenção da ordem lógica:


a) reunir sob as categorias de agregação - subseção, seção, capítulo, título e livro - apenas as disposições relacionadas com a matéria nelas especificada;


b) restringir o conteúdo de cada artigo a um único assunto ou princípio;


c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida; e


d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, das alíneas e dos itens.


Seção IV


Da Alteração


Art. 24. A alteração de atos normativos far-se-á mediante:


I - reprodução integral em um só texto, quando se tratar de alteração considerável;


II - revogação parcial; ou


III - substituição, supressão ou acréscimo de dispositivo.


Parágrafo único. Nas hipóteses do inciso III, serão observadas as seguintes regras:


I - a numeração dos dispositivos alterados não pode ser modificada;


II - é vedada toda renumeração de artigos e de unidades superiores a artigo, referidas no inciso XV do art. 22, devendo ser utilizados, separados por hífen, o número do artigo ou da unidade imediatamente anterior e as letras maiúsculas, em ordem alfabética, tantas quantas forem necessárias para identificar os acréscimos;


III - é permitida a renumeração de parágrafos, incisos, alíneas e itens, desde que seja inconveniente o acréscimo da nova unidade ao final da seqüência;


IV - é vedado o aproveitamento de número ou de letra de dispositivo revogado, vetado, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou cuja execução tenha sido suspensa pelo Senado Federal com fundamento no art. 52, inciso X, da Constituição;


V - nas publicações subseqüentes do texto integral do ato normativo, o número ou a letra de dispositivo revogado, vetado, declarado inconstitucional ou cuja execução tenha sido suspensa devem ser acompanhados tão-somente das expressões "revogado", "vetado", "declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal", ou "execução suspensa pelo Senado Federal, na forma do art. 52, X, da Constituição Federal";


VI - nas hipóteses do inciso V, devem ser inseridas na publicação notas de rodapé explicitando o dispositivo e a lei de revogação, a mensagem de veto do Presidente da República, a decisão declaratória de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal ou a resolução de suspensão da execução do dispositivo editada pelo Senado Federal; e


VII - o artigo com alteração de redação, supressão ou acréscimo no caput ou em seus desdobramentos deve ser identificado, somente ao final da última unidade, com as letras "NR" maiúsculas, entre parênteses.


Art. 25. O projeto que alterar significativamente ato normativo existente conterá, ao final de seu texto, artigo determinando a republicação do ato normativo alterado, com as modificações nele realizadas desde a sua entrada em vigor.


Capítulo III


DA CONSOLIDAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS


Definição de Consolidação da Legislação Federal


Art. 26. As leis federais serão reunidas em codificações e consolidações, compostas por volumes com as matérias conexas ou afins, constituindo em seu todo a Consolidação da Legislação Federal.


Parágrafo único. A consolidação consistirá na reunião de todas as leis pertinentes a determinada matéria em um único diploma legal, com a revogação formal das leis incorporadas à consolidação e sem modificação do alcance nem interrupção da força normativa dos dispositivos consolidados.


Alterações Admitidas


Art. 27. Preservado o conteúdo normativo original dos dispositivos consolidados, os projetos de lei de consolidação conterão apenas as seguintes alterações:


I - introdução de novas divisões do texto legal básico;


II - diferente colocação e numeração dos artigos consolidados;


III - fusão de dispositivos repetitivos ou de valor normativo idêntico;


IV - atualização da denominação de órgãos e de entidades da Administração Pública Federal;


V - atualização de termos e de modos de escrita antiquados;


VI - atualização do valor de multas e de penas pecuniárias, com base em indexador padrão;


VII - eliminação de ambigüidades decorrentes do mau uso do vernáculo;


VIII - homogeneização terminológica do texto;


IX - supressão de dispositivos declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, observada, no que couber, a suspensão pelo Senado Federal de execução de dispositivos, na forma do art. 52, inciso X, da Constituição;


X - supressão de dispositivos não recepcionados pela Constituição em vigor;


XI - declaração expressa de revogação de dispositivos implicitamente revogados por leis posteriores; e


XII - declaração expressa de revogação de dispositivos de leis temporárias cuja vigência tenha expirado.


§ 1º As providências a que se referem os incisos IX, X, XI e XII serão expressamente fundamentadas, com a indicação precisa das fontes de informação que lhes serviram de base.


§ 2º Os dispositivos de leis temporárias ainda em vigor à época da consolidação serão incluídos na parte das disposições transitórias.


Art. 28. Admitir-se-á projeto de lei de consolidação destinado exclusivamente à:


I - declaração de revogação de leis e de dispositivos implicitamente revogados ou cuja eficácia ou validade encontre-se completamente prejudicada; ou


II - inclusão de dispositivos ou diplomas esparsos em leis preexistentes, revogando-se as disposições assim consolidadas nos termos do parágrafo único do art. 26.


Matriz de Consolidação


Art. 29. Considera-se matriz de consolidação a lei geral básica, à qual se integrarão os demais atos normativos de caráter extravagante que disponham sobre matérias conexas ou afins àquela disciplinada na matriz.


Art. 30. Leis complementares e leis ordinárias não poderão ser consolidadas em uma mesma matriz.


Medida Provisória


Art. 31. Não serão objeto de consolidação as medidas provisórias ainda não convertidas em lei.


Decretos


Art. 32. Na consolidação dos decretos observar-se-á o disposto nos arts. 27 e 28.


TÍTULO II


DAS DISPOSIÇÕES AUTÔNOMAS


Capítulo I


DA COMPETÊNCIA PARA PROPOR E PARA EXAMINAR


OS PROJETOS DE ATOS NORMATIVOS


Órgãos Proponentes


Art. 33. Compete aos Ministérios e aos órgãos da estrutura da Presidência da República a proposição de atos normativos, observadas as suas respectivas áreas de competências.


Casa Civil da Presidência da República


Art. 34. Compete à Casa Civil da Presidência da República:


I - examinar a constitucionalidade, a legalidade, o mérito, a oportunidade e a conveniência política das propostas de projeto de ato normativo;


II - decidir sobre a ampla divulgação de texto básico de projeto de ato normativo de especial significado político ou social, até mesmo por meio da Rede Mundial de Computadores ou mediante a realização de audiência pública, tudo com o objetivo de receber sugestões de órgãos, entidades ou pessoas;


III - supervisionar a elaboração dos projetos de atos normativos e, no tocante à iniciativa do Poder Executivo, solicitar a participação dos órgãos competentes nos casos de:


a) declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de inconstitucionalidade por omissão; e


b) deferimento de mandado de injunção pelo Supremo Tribunal Federal;


IV - na hipótese de regulamentação exigida por lei, instar os Ministérios e os órgãos da estrutura da Presidência da República ao cumprimento dessa determinação; e


V - zelar pela fiel observância dos preceitos deste Decreto, podendo devolver aos órgãos de origem os atos em desacordo com as suas normas.


Análise de Mérito


Art. 35. Compete à Subchefia de Coordenação da Ação Governamental da Casa Civil:


I - examinar os projetos quanto ao mérito, à oportunidade e à conveniência política, mesmo no tocante à compatibilização da matéria neles tratada com as políticas e diretrizes estabelecidas pelas Câmaras do Conselho de Governo;


II - articular com os órgãos interessados para os ajustes necessários nos projetos de atos normativos; e


III - solicitar informações, quando julgar conveniente, a outros Ministérios e a órgãos da Administração Pública Federal, para instruir o exame dos atos normativos sujeitos à apreciação do Presidente da República.


Parágrafo único. No caso do inciso III, os Ministérios e os órgãos da Administração Pública Federal que não participaram da elaboração do projeto deverão examinar a matéria objeto da consulta, impreterivelmente, no prazo fixado pela Subchefia de Coordenação da Ação Governamental da Casa Civil, sob pena de concordância tácita com a proposta de ato normativo.


Análise Jurídica


Art. 36. Compete à Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil emitir parecer final sobre a constitucionalidade e legalidade dos projetos de ato normativo, observadas as atribuições do Advogado-Geral da União previstas no art. 4º da Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993.


Capítulo II


DO ENCAMINHAMENTO E DO EXAME DOS PROJETOS DE ATO NORMATIVO


Encaminhamento de Projetos


Art. 37. As propostas de projetos de ato normativo serão encaminhadas à Casa Civil por meio eletrônico, com observância do disposto no Anexo I, mediante exposição de motivos do titular do órgão proponente, à qual se anexarão:


I - as notas explicativas e justificativas da proposição, em consonância com o Anexo II;


II - o projeto do ato normativo; e


III - o parecer conclusivo sobre a constitucionalidade, a legalidade e a regularidade formal do ato normativo proposto, elaborado pela Consultoria Jurídica ou pelo órgão de assessoramento jurídico do proponente.


§ 1º A exposição de motivos e o parecer jurídico conclusivo serão assinados eletronicamente.


§ 2º A proposta que tratar de assunto relacionado a dois ou mais órgãos será elaborada conjuntamente.


§ 3º Na hipótese do § 2º e sem prejuízo do disposto no caput, os titulares dos órgãos envolvidos assinarão a exposição de motivos, à qual se anexarão os pareceres conclusivos das Consultorias Jurídicas e dos órgãos de assessoramento jurídico de todos os proponentes.


§ 4º As Consultorias Jurídicas dos Ministérios manterão permanente interlocução com a Consultoria-Geral da União na elaboração de projetos de atos normativos, inclusive enviando-lhe cópia dos projetos encaminhados à Casa Civil.


Exposições de Motivos


Art. 38. A exposição de motivos deverá:


I - justificar e fundamentar a edição do ato normativo, de tal forma que possibilite a sua utilização como defesa prévia em eventual argüição de inconstitucionalidade;


II - explicitar a razão de o ato proposto ser o melhor instrumento normativo para disciplinar a matéria;


III - apontar as normas que serão afetadas ou revogadas pela proposição;


IV - indicar a existência de prévia dotação orçamentária, quando a proposta demandar despesas; e


V - demonstrar, objetivamente, a relevância e a urgência no caso de projeto de medida provisória.


Projeto de Medida Provisória


Art. 39. Os projetos de medida provisória somente serão apreciados pela Presidência da República quando devidamente demonstradas a relevância e a urgência da matéria objeto da proposta.


Art. 40. Não será disciplinada por medida provisória matéria:


I - relativa a:


a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;


b) direito penal, processual penal e processual civil;


c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros; e


d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvada a hipótese de abertura de crédito extraordinário, prevista no art. 167, § 3º, da Constituição;


II - que vise a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;


III - reservada a lei complementar;


IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República; e


V - que possa ser aprovada dentro dos prazos estabelecidos pelo procedimento legislativo de urgência previsto na Constituição.


§ 1º Caso se verifique demora na apreciação de projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo, poderá o órgão competente, configuradas a relevância e a urgência, propor a edição de medida provisória.


§ 2º É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada a partir de 1º de janeiro de 1995 até 11 de setembro de 2001.


Rejeição de Proposta


Art. 41. O ato normativo, objeto de parecer contrário da Casa Civil quanto à legalidade, à constitucionalidade ou ao mérito, será devolvido ao órgão de origem com a justificativa do não-seguimento da proposta.


Capítulo III


DAS COMISSÕES E DO PROCEDIMENTO


DE CONSOLIDAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS


Coordenação das Consolidações


Art. 42. Até o prazo de trinta dias a contar da publicação deste Decreto, o Chefe da Casa Civil instituirá Grupo Executivo de Consolidação dos Atos Normativos, com a atribuição de coordenar e implementar os trabalhos de consolidação dos atos normativos no âmbito do Poder Executivo.


§ 1º O Grupo Executivo de que trata o caput:


I - terá como supervisor o Subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil; e


II - será composto por, no mínimo, cinco membros.


§ 2º O Grupo Executivo terá como coordenador-executivo um bacharel em Direito em exercício na Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil e um de seus membros será integrante de carreira jurídica da Advocacia-Geral da União.


§ 3º Os membros do Grupo Executivo terão dedicação exclusiva à coordenação e à implementação dos trabalhos de consolidação dos atos normativos, sendo-lhes assegurado pela Casa Civil o apoio técnico e administrativo necessário para o cumprimento de suas atribuições.


Comissões Permanentes de Consolidação e Revisão de Atos Normativos


Art. 43. Até o prazo de trinta dias a contar da publicação deste Decreto, os Ministérios e os órgãos da estrutura da Presidência da República instituirão Comissões Permanentes de Consolidação e Revisão de Atos Normativos, com a atribuição de proceder ao levantamento dos atos normativos pertinentes à sua esfera de atuação e das entidades a eles vinculadas, com vistas a consolidar os textos legais.


§ 1º As Comissões Permanentes de Consolidação e Revisão de Atos Normativos serão compostas por, no mínimo, quatro membros, terão como coordenador um bacharel em Direito e um de seus membros será integrante de carreira jurídica da Advocacia-Geral da União.


§ 2º Nos Ministérios, o coordenador será escolhido entre os bacharéis em Direito em exercício na respectiva Consultoria Jurídica.


§ 3º A Comissão Permanente de Consolidação e Revisão de Atos Normativos do Ministério da Justiça, além das matérias que lhe são diretamente afetas, terá competência residual para todas as matérias legais não incluídas na esfera específica dos demais Ministérios e dos órgãos da estrutura da Presidência da República.


§ 4º Observado o disposto no caput e no § 1º, as autarquias, fundações e empresas públicas instituirão Subcomissões Permanentes de Consolidação e Revisão de Atos Normativos, cujos trabalhos serão submetidos às Comissões Permanentes de Consolidação e Revisão de Atos Normativos dos Ministérios e dos órgãos da estrutura da Presidência da República aos quais estão vinculadas.


§ 5º Os membros das Comissões e das Subcomissões de que trata este artigo deverão dedicar-se exclusivamente aos trabalhos de consolidação dos atos normativos.


§ 6º Constatada a necessidade de alteração de mérito na legislação vigente, a Comissão Permanente de Consolidação e Revisão de Atos Normativos do respectivo Ministério ou órgão da estrutura da Presidência da República proporá o encaminhamento de projeto de lei específico e independente do projeto de consolidação.


Comissões de Especialistas


Art. 44. Poderá ser instituída comissão de especialistas, escolhidos entre juristas de notável conhecimento sobre determinada área, para elaborar projetos de consolidação em matérias que exijam maior nível de especialização.


Comissões Mistas


Art. 45. Para a consolidação de leis que estejam na esfera de atuação de dois ou mais Ministérios ou órgãos da estrutura da Presidência da República, o Grupo Executivo de Consolidação dos Atos Normativos da Casa Civil definirá a competência para a realização do trabalho de consolidação ou a instituição de grupo de trabalho misto, podendo ser desmembrada a lei de uso interministerial, para aglutinação em diferentes matrizes de consolidação, conforme a matéria específica a ser tratada.


Encaminhamento dos Projetos de Lei de Consolidação


Art. 46. As Comissões e as Subcomissões Permanentes de Consolidação e Revisão de Atos Normativos realizarão os trabalhos de consolidação de acordo com os parâmetros, os prazos e a apresentação gráfica definidos pelo Grupo Executivo de Consolidação dos Atos Normativos da Casa Civil.


§ 1º Após a conclusão dos trabalhos de consolidação, serão eles encaminhados, com a respectiva exposição de motivos, ao Grupo Executivo de Consolidação dos Atos Normativos da Casa Civil, para revisão final.


§ 2º Realizada a revisão final, o Grupo Executivo de Consolidação dos Atos Normativos submeterá o trabalho de consolidação à Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, para emissão de parecer final sobre a matéria.


Fundamentação dos Projetos de Consolidação


Art. 47. Ao projeto de consolidação será anexada a fundamentação de todas as supressões ou alterações realizadas nos textos dos atos normativos consolidados.


Art. 48. A justificação básica das alterações indicará:


I - o dispositivo da lei posterior que revogou expressamente a lei anterior;


II - o dispositivo da lei posterior que estaria em conflito com a lei anterior, revogando-a implicitamente;


III - o dispositivo da Constituição em vigor que estaria em conflito com a lei anterior, revogando-a implicitamente;


IV - a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade ou a revogação de dispositivo de lei;


V - a resolução do Senado Federal que suspendeu a execução de lei na forma do art. 52, inciso X, da Constituição; e


VI - as medidas provisórias ainda não convertidas que tratam da matéria consolidada.


Solução de Controvérsias pela Advocacia-Geral da União


Art. 49. As controvérsias existentes sobre a constitucionalidade ou a revogação tácita de dispositivos legais objeto de consolidação serão submetidas à Advocacia-Geral da União.


Consulta Pública e Encaminhamento dos Projetos de Consolidação


Art. 50. A critério do Chefe da Casa Civil, as matrizes de consolidação de leis federais já concluídas poderão ser divulgadas para consulta pública, por meio da Rede Mundial de Computadores, pelo prazo máximo de trinta dias.


Parágrafo único. Findo o prazo da consulta pública e após a análise das sugestões recebidas, a versão final do projeto de consolidação será encaminhada ao Congresso Nacional.


Consolidação de Decretos


Art. 51. Concluída a consolidação dos decretos, a Casa Civil fará publicar no Diário Oficial da União a relação dos decretos em vigor.


Capítulo IV


DA SANÇÃO E DO VETO DE PROJETO DE LEI


Art. 52. Na apreciação de projetos de lei, enviados pelo Congresso Nacional ao Presidente da República para sanção, compete à Secretaria de Assuntos Parlamentares da Secretaria-Geral da Presidência da República solicitar aos Ministérios e aos demais órgãos da Administração Pública Federal as informações que julgar convenientes, para instruir o exame do projeto.


§ 1º Salvo determinação em contrário, os Ministérios e demais órgãos da Administração Pública Federal examinarão o pedido de informações no prazo máximo de dez dias.


§ 2º Quando necessárias informações do Poder Judiciário e do Ministério Público, compete ao Chefe da Casa Civil da Presidência da República solicitá-las, com indicação da data em que a proposta de sanção ou veto deve ser apresentada ao Presidente da República.


§ 3º A proposição de veto por inconstitucionalidade será fundamentada em afronta flagrante e inequívoca à Constituição.


§ 4º A Secretaria de Assuntos Parlamentares da Secretaria-Geral da Presidência da República encaminhará à Advocacia-Geral da União cópia dos projetos de lei referidos no caput.


Capítulo V


DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


Comissões Autorizadas pelo Presidente da República


Art. 53. A criação de delegações, comissões, comitês ou grupos de trabalho, que dependa de autorização ou aprovação do Presidente da República, far-se-á:


I - mediante exposição de motivos; ou


II - por decreto, nos casos de a criação ter sido determinada em lei ou em despacho do Presidente da República.


§ 1º A exposição de motivos, devidamente fundamentada e instruída com os anexos, indicará:


I - a autoridade encarregada de presidir ou de coordenar os trabalhos;


II - a composição do colegiado; e


III - quando for o caso, os membros, o órgão encarregado de prestar apoio administrativo, a autoridade encarregada de estabelecer o regimento interno ou as normas de funcionamento, o custeio das despesas e o prazo de duração dos trabalhos.


§ 2º Terminado o prazo para a conclusão dos trabalhos, será obrigatória a apresentação de relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas à Casa Civil ou à Câmara do Conselho de Governo de que trata o § 4.


§ 3º O decreto de criação dos colegiados referidos no caput não será numerado e conterá as indicações referidas no § 1.


§ 4º As comissões, comitês ou grupos de trabalho serão vinculados a uma Câmara do Conselho de Governo sempre que tiverem por finalidade a elaboração de proposta de diretrizes e políticas públicas, ou a ação integrada de órgãos do governo.


§ 5º É vedada a divulgação, pelos membros dos colegiados criados na forma deste artigo, das discussões em curso ou dos resultados finais dos trabalhos, sem a prévia anuência das autoridades que propuseram a sua criação.


§ 6º Será obrigatória a participação da Advocacia-Geral da União nas delegações, comissões, comitês ou grupos de trabalho criados com a finalidade de elaborar sugestões ou propostas de atos normativos da competência ou iniciativa do Presidente da República.


§ 7º A participação de delegações, comissões, comitês ou grupos de trabalho na elaboração de propostas de atos normativos terminará com a apresentação dos trabalhos à autoridade que os tenha criado, os quais serão recebidos como sugestões, podendo ser aceitos, no todo ou em parte, alterados ou não considerados pela respectiva autoridade ou seus superiores, independentemente de notificação ou consulta aos seus autores.


§ 8º Serão considerados relevantes os serviços prestados pelos membros dos colegiados referidos neste artigo.


Comissões para Elaboração de Projetos de Lei


Art. 54. É facultada aos Ministérios e aos órgãos da estrutura da Presidência da República a criação de comissões de especialistas para elaboração de projetos de atos normativos.


§ 1º O trabalho das comissões poderá ser acolhido, no todo ou em parte, ou alterado pela autoridade que os criou.


§ 2º Às comissões aplica-se o disposto nos §§ 5º e 6º do art. 53.


Divulgação de Projetos


Art. 55. Compete à Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil divulgar, por meio da Rede Mundial de Computadores, os textos das medidas provisórias em vigor, da legislação básica e dos projetos de consolidação elaborados.


Art. 56. Compete à Secretaria de Assuntos Parlamentares da Secretaria-Geral da Presidência da República divulgar, por intermédio da Rede Mundial de Computadores, os projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo em tramitação no Congresso Nacional.


Republicação de Decretos


Art. 57. O Chefe da Casa Civil fica autorizado a ordenar a republicação de decretos:


I - que tenham sofrido sucessivas alterações de comandos normativos, com o fim de facilitar o conhecimento de seu conteúdo integral; ou


II - regulamentadores de medidas provisórias que tenham sido convertidas em lei, para atualizar a sua fundamentação e as suas remissões.


Retificação


Art. 58. A correção de erro material que não afete a substância do ato singular de caráter pessoal far-se-á mediante apostila.


Elaboração dos Demais Atos Normativos do Poder Executivo


Art. 59. As disposições deste Decreto aplicam-se, no que couber, à elaboração dos demais atos normativos de competência dos órgãos do Poder Executivo.


Manual de Redação da Presidência da República


Art. 60. As regras do Manual de Redação da Presidência da República aplicam-se, no que couber, à elaboração dos atos normativos de que trata este Decreto.


Disposições Transitórias


Art. 61. Enquanto não constituído o Grupo Executivo de Consolidação dos Atos Normativos de que trata o art. 42, as suas atribuições serão exercidas pela Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil.


Art. 62. Enquanto não constituídas as Comissões e as Subcomissões Permanentes de Consolidação e Revisão de Atos Normativos de que trata o art. 43, as suas atribuições serão exercidas pelas Comissões de Consolidação e Revisão de Atos Normativos criadas pelos Ministérios e pelos órgãos da estrutura da Presidência da República.


Vigência


Art. 63. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.


Revogações


Art. 64. Ficam revogados os Decretos nos 2.954, de 29 de janeiro de 1999, 3.495, de 30 de maio de 2000, 3.585, de 5 de setembro de 2000, 3.723, de 10 de janeiro de 2001, e 3.930, de 19 de setembro de 2001.


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


FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Pedro Parente


ANEXO I


QUESTÕES QUE DEVEM SER ANALISADAS NA ELABORAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO


1. Deve ser tomada alguma providência?


1.1. Qual o objetivo pretendido?


1.2. Quais as razões que determinaram a iniciativa?


1.3. Neste momento, como se apresenta a situação no plano fático e no plano jurídico?


1.4. Que falhas ou distorções foram identificadas?


1.5. Que repercussões tem o problema que se apresenta no âmbito da economia, da ciência, da técnica e da jurisprudência?


1.6. Qual é o conjunto de destinatários alcançados pelo problema, e qual o número de casos a resolver?


1.7. O que poderá acontecer se nada for feito? (Exemplo: o problema tornar-se-á mais grave? Permanecerá estável? Poderá ser superado pela própria dinâmica social, sem a intervenção do Estado? Com que conseqüências?)


2. Quais as alternativas disponíveis?


2.1. Qual foi o resultado da análise do problema? Onde se situam as causas do problema? Sobre quais causas pode incidir a ação que se pretende executar?


2.2. Quais os instrumentos da ação que parecem adequados para alcançar os objetivos pretendidos, no todo ou em parte? (Exemplo: medidas destinadas à aplicação e execução de dispositivos já existentes; trabalhos junto à opinião pública; amplo entendimento; acordos; investimentos; programas de incentivo; auxílio para que os próprios destinatários alcançados pelo problema envidem esforços que contribuam para sua resolução; instauração de processo judicial com vistas à resolução do problema.)


2.3. Quais os instrumentos de ação que parecem adequados, considerando-se os seguintes aspectos:


desgaste e encargos para os cidadãos e a economia;


eficácia (precisão, grau de probabilidade de consecução do objetivo pretendido);


custos e despesas para o orçamento público;


efeitos sobre o ordenamento jurídico e sobre metas já estabelecidas;


efeitos colaterais e outras conseqüências;


entendimento e aceitação por parte dos interessados e dos responsáveis pela execução;


possibilidade de impugnação no Judiciário.


3. Deve a União tomar alguma providência? Dispõe ela de competência constitucional ou legal para fazê-lo?


3.1. Trata-se de competência privativa?


3.2. Tem-se caso de competência concorrente?


3.3. Na hipótese de competência concorrente, está a proposta formulada de modo que assegure a competência substancial do Estado-membro?


3.4. A proposta não apresenta formulação extremamente detalhada que acaba por exaurir a competência estadual?


3.5. A matéria é de fato de iniciativa do Poder Executivo? Ou estaria ela afeta à iniciativa exclusiva do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores ou do Procurador-Geral da República?


4. Deve ser proposta edição de lei?


4.1. A matéria a ser regulada está submetida ao princípio da reserva legal?


4.2. Por que deve a matéria ser regulada pelo Congresso Nacional?


4.3. Se não for o caso de se propor edição de lei, deve a matéria ser disciplinada por decreto? Por que não seria suficiente portaria?


4.4. Existe fundamento legal suficiente para a edição de ato normativo secundário? Qual?


4.5. Destina-se a regra a atingir objetivo previsto na Constituição?


4.6. A disciplina proposta é adequada para consecução dos fins pretendidos?


4.7. A regra proposta é necessária ou seria suficiente fórmula menos gravosa?


4.8. A disciplina proposta não produz resultados intoleráveis ou insuportáveis para o destinatário?


5. Deve a lei ter prazo de vigência limitado?


5.1. É a lei necessária apenas por período limitado?


5.2. Não seria o caso de editar-se lei temporária?


6. Deve ser editada medida provisória?


6.1. Em se tratando de proposta de medida provisória, há justificativas plausíveis para a sua edição?


6.2. O que acontecerá se nada for feito? A proposta não poderia ser submetida ao Congresso em regime de urgência?


6.3. Trata-se de matéria que pode ser objeto de medida provisória, tendo em vista as vedações do § 1º do art. 62 da Constituição?


6.4. A medida provisória estaria regulamentando artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda constitucional promulgada a partir de 1º de janeiro de 1995 e até 11 de setembro de 2001 (art. 246 da Constituição)?


6.5. Estão caracterizadas a relevância e a urgência necessárias para ser editada medida provisória?


7. Deve ser tomada alguma providência neste momento?


7.1. Quais as situações-problema e os outros contextos correlatos que devem ainda ser considerados e pesquisados? Por que, então, deve ser tomada alguma providência neste momento?


7.2. Por que não podem ser aguardadas outras alterações necessárias, que se possam prever, para que sejam contempladas em um mesmo ato normativo?


8. A densidade que se pretende conferir ao ato normativo é a apropriada?


8.1. O projeto de ato normativo está isento de disposições programáticas?


8.2. É possível e conveniente que a densidade da norma (diferenciação e detalhamento) seja flexibilizada por fórmulas genéricas (tipificação e utilização de conceitos jurídicos indeterminados ou atribuição de competência discricionária)?


8.3. Podem os detalhes ou eventuais alterações ser confiados ao poder regulamentador do Estado ou da União?


8.4. A matéria já não teria sido regulada em outras disposições de hierarquia superior (regras redundantes que poderiam ser evitadas)? Por exemplo, em:


tratado aprovado pelo Congresso Nacional;


lei federal (em relação a regulamento);


regulamento (em relação a portaria).


8.5. Quais as regras já existentes que serão afetadas pela disposição pretendida? São regras dispensáveis?


9. As regras propostas afetam direitos fundamentais? As regras propostas afetam garantias constitucionais?


9.1. Os direitos de liberdade podem ser afetados?


Direitos fundamentais especiais podem ser afetados?


Qual é o âmbito de proteção do direito fundamental afetado?


O âmbito de proteção sofre restrição?


A proposta preserva o núcleo essencial dos direitos fundamentais afetados?


Cuida-se de direito individual submetido a simples reserva legal?


Cuida-se de direito individual submetido a reserva legal qualificada?


Qual seria o outro fundamento constitucional para a aprovação da lei (exemplo: regulação de colisão de direitos)?


A proposta não abusa de formulações genéricas (conceitos jurídicos indeterminados)?


A fórmula proposta não se afigura extremamente casuística?


Observou-se o princípio da proporcionalidade ou do devido processo legal substantivo?


Pode o cidadão prever e aferir as limitações ou encargos que lhe poderão advir?


As normas previstas preservam o direito ao contraditório e à ampla defesa no processo judicial e administrativo?


9.2. Os direitos de igualdade foram afetados?


Observaram-se os direitos de igualdade especiais (proibição absoluta de diferenciação)?


O princípio geral de igualdade foi observado?


Quais são os pares de comparação?


Os iguais foram tratados de forma igual e os desiguais de forma desigual?


Existem razões que justifiquem as diferenças decorrentes ou da natureza das coisas ou de outros fundamentos de índole objetiva?


As diferenças existentes justificam o tratamento diferenciado? Os pontos em comum legitimam o tratamento igualitário?


9.3. A proposta pode afetar situações consolidadas? Há ameaça de ruptura ao princípio de segurança jurídica?


Observou-se o princípio que determina a preservação de direito adquirido?


A proposta pode afetar o ato jurídico perfeito?


A proposta contém possível afronta à coisa julgada?


Trata-se de situação jurídica suscetível de mudança (institutos jurídicos, situações estatutárias, garantias institucionais)?


Não seria recomendável a adoção de cláusula de transição entre o regime vigente e o regime proposto?


9.4. Trata-se de norma de caráter penal?


A pena proposta é compatível com outras figuras penais existentes no ordenamento jurídico?


Tem-se agravamento ou melhoria da situação do destinatário da norma?


Trata-se de pena mais grave?


Trata-se de norma que propicia a despenalização da conduta?


Eleva-se o prazo de prescrição do crime?


A proposta ressalva expressamente a aplicação da lei nova somente aos fatos supervenientes a partir de sua entrada em vigor?


9.5. Pretende-se instituir ou aumentar tributo? Qual é o fundamento constitucional?


A lei não afeta fatos geradores ocorridos antes de sua vigência (lei retroativa)?


A cobrança de tributos vai-se realizar no mesmo exercício financeiro da publicação da lei?


O princípio da imunidade recíproca está sendo observado?


As demais imunidades tributárias foram observadas?


O projeto que institui contribuição social contém disposição que assegura o princípio da anterioridade especial (cobrança apenas após noventa dias a contar da publicação)?


O tributo que se pretende instituir não tem caráter confiscatório?


Em se tratando de taxa, cuida-se de exação a ser cobrada em razão do exercício de poder de polícia ou da prestação de serviço público específico e divisível prestados ou postos à disposição do contribuinte? Há equivalência razoável entre o custo da atividade estatal e a prestação cobrada?


10. O ato normativo corresponde às expectativas dos cidadãos e é inteligível para todos?


10.1. O ato normativo proposto será entendido e aceito pelos cidadãos?


10.2. As limitações à liberdade individual e demais restrições impostas são indispensáveis? Por exemplo:


proibições, necessidades de autorizações;


comparecimento obrigatório perante autoridade;


indispensabilidade de requerimento;


dever de prestar informações;


imposição de multas e penas;


outras sanções.


10.3. Podem as medidas restritivas ser substituídas por outras?


10.4. Em que medida os requisitos necessários à formulação de pedidos perante autoridades poderia ser reduzido a um mínimo aceitável?


10.5. Podem os destinatários da norma entender o vocabulário utilizado, a organização e a extensão das frases e das disposições, a sistemática, a lógica e a abstração?


11. O ato normativo é exeqüível?


11.1. Por que não se renuncia a um novo sistema de controle por parte da administração?


11.2. As disposições podem ser aplicadas diretamente?


11.3. Podem as disposições administrativas que estabelecem normas de conduta ou proíbem determinadas práticas ser aplicadas com os meios existentes?


11.4. É necessário incluir disposições sobre proteção jurídica? Por que as disposições gerais não são suficientes?


11.5. Por que não podem ser dispensadas:


as regras sobre competência e organização?


a criação de novos órgãos e comissões consultivas?


a intervenção da autoridade?


exigências relativas à elaboração de relatórios?


outras exigências burocráticas?


11.6. Quais órgãos ou instituições que devem assumir a responsabilidade pela execução das medidas?


11.7. Com que conflitos de interesse pode-se prever que o executor das medidas ver-se-á confrontado?


11.8. Dispõe o executor das medidas da necessária discricionariedade?


11.9. Qual é a opinião das autoridades incumbidas de executar as medidas quanto à clareza dos objetivos pretendidos e à possibilidade de sua execução?


11.10. A regra pretendida foi submetida a testes sobre a possibilidade de sua execução com a participação das autoridades encarregadas de aplicá-la? Por que não? A que conclusão se chegou?


12. Existe uma relação equilibrada entre custos e benefícios?


12.1. Qual o ônus a ser imposto aos destinatários da norma (calcular ou, ao menos, avaliar a dimensão desses custos)?


12.2. Podem os destinatários da norma, em particular as pequenas e médias empresas, suportar esses custos adicionais?


12.3. As medidas pretendidas impõem despesas adicionais ao orçamento da União, dos Estados e dos Municípios? Quais as possibilidades existentes para enfrentarem esses custos adicionais?


12.4. Procedeu-se à análise da relação custo-benefício? A que conclusão se chegou?


12.5. De que forma serão avaliados a eficácia, o desgaste e os eventuais efeitos colaterais do novo ato normativo após sua entrada em vigor?


05. DECRETO Nº 4.177, DE 28 DE MARÇO DE 2002 (D.O.U. de 01.04.2002, Seção 1, p. 6). Transfere para a Corregedoria-Geral da União as competências e as unidades administrativas da Casa Civil da Presidência da República e do Ministério da Justiça que especifica e dá outras providências.


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


DECRETA:


Art. 1º Ficam transferidas da estrutura da Casa Civil da Presidência da República para a da Corregedoria-Geral da União a Secretaria Federal de Controle Interno e a Comissão de Coordenação de Controle Interno.


Parágrafo único. Os direitos e as obrigações da Secretaria Federal de Controle Interno da Casa Civil da Presidência da República ficam transferidos para a Secretaria Federal de Controle Interno da Corregedoria-Geral da União.


Art. 2º Ficam transferidas para a Corregedoria-Geral da União as competências de controle interno e auditoria pública da Casa Civil da Presidência da República.


Art. 3º Ficam transferidas para a Corregedoria-Geral da União as competências de ouvidoria-geral do Ministério da Justiça.


Parágrafo único. O disposto no caput não abrange as competências de ouvidoria-geral de direitos humanos.


Art. 4º A Casa Civil da Presidência da República, a Corregedoria-Geral da União, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão adotarão, até o dia 10 de maio de 2002, as providências necessárias à efetivação das transferências de que trata este Decreto, bem como para a adequação das estruturas regimentais dos órgãos envolvidos.


Parágrafo único. No período de que trata o caput o Ministério da Fazenda continuará prestando apoio logístico à Secretaria Federal de Controle Interno.


Art. 5º Os arts. 3º, 16, 17 e 29 do Decreto nº 4.118, de 7 de fevereiro de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:


"Art. 3º Integram a estrutura básica da Casa Civil o Gabinete, o Conselho do Programa Comunidade Solidária, o Conselho Deliberativo do Sistema de Proteção da Amazônia, o Conselho Superior de Cinema, o Arquivo Nacional, a Imprensa Nacional, duas Secretarias, sendo uma Executiva, até duas Subchefias e um órgão de Controle Interno." (NR)


"Art. 16. À Corregedoria-Geral da União compete:


I - assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio público;


II - o controle interno e a auditoria pública; e


III - ouvidoria-geral." (NR)


"Art. 17. Integram a estrutura básica da Corregedoria-Geral da União o Gabinete, a Subcorregedoria-Geral, a Comissão de Coordenação de Controle Interno, a Assessoria Jurídica e uma secretaria." (NR)


"Art. 29. ..............................................................


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


IX - ouvidoria-geral de direitos humanos;


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


Art. 6º O § 1º do art. 30 do Decreto nº 4.118, de 7 de fevereiro de 2002, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso:


"III - ouvidoria-geral de direitos humanos." (NR)


Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.


Art. 8º Revoga-se o Decreto nº 4.113, de 5 de fevereiro de 2002, e o inciso II do art. 2º do Decreto nº 4.118, de 7 de fevereiro de 2002.


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


FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Aloysio Nunes Ferreira Filho, Pedro Malan, Martus Tavares, Pedro Parente, Anadyr de Mendonça Rodrigues


06. DECRETO Nº 4.183, DE 04 DE ABRIL DE 2002 (D.O.U. de 05.04.2002, Seção 1, p. 2). Dá nova redação ao caput do art. 30 do Decreto nº 4.118, de 7 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios.


O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998, e na Medida Provisória nº 2.216-37, de 31 de agosto de 2001,


DECRETA:


Art. 1º O caput do art. 30 do Decreto nº 4.118, de 7 de fevereiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:


"Art. 30. Integram a estrutura básica do Ministério da Justiça a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o Conselho Nacional de Combate à Discriminação, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o Conselho Nacional de Trânsito, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Nacional de Segurança Pública, o Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, o Departamento de Polícia Federal, o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, a Defensoria Pública da União e até seis Secretarias." (NR)


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


Brasília, 4 de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República.


FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Pedro Parente


07. DECRETO Nº 4.201, DE 18 DE ABRIL DE 2002 (D.O.U. de 19.04.2002, Seção 1, p. 2). Dispõe sobre o Conselho Nacional do Esporte e dá outras providências.


O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 11 e 12-A da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998,


DECRETA:


Art. 1º O Conselho Nacional do Esporte - CNE é órgão colegiado de deliberação, normatização e assessoramento, diretamente vinculado ao Ministro de Estado do Esporte e Turismo, e parte integrante do Sistema Brasileiro de Desporto, tendo por objetivo buscar o desenvolvimento de programas que promovam a massificação planejada da atividade física para toda a população, bem como a melhora do padrão de organização, gestão, qualidade e transparência do desporto nacional.


Art. 2º O CNE passa a ser composto pelos seguintes membros:


I - Ministro de Estado do Esporte e Turismo, que o presidirá;


II - Secretário Nacional de Esporte do Ministério do Esporte e Turismo;


III - um representante de cada Ministério abaixo indicado:


a) da Justiça;


b) da Educação;


c) do Trabalho e Emprego;


d) das Relações Exteriores;


IV - Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro;


V - Presidente do Comitê Paraolímpico Brasileiro;


VI - Presidente da Confederação Brasileira de Futebol;


VII - Presidente do Conselho Federal de Educação Física;


VIII - um representante da Comissão Nacional de Atletas;


IX - Presidente do Fórum Nacional de Dirigentes Estaduais do Esporte;


X - três representantes do desporto nacional, designados pelo Presidente da República; e


XI - três representantes indicados pelo Congresso Nacional, sendo um Senador e dois Deputados, que integrem as respectivas Comissões ou Subcomissões de Esporte e Turismo;


§ 1º O Presidente do CNE poderá convidar outras entidades de prática desportiva a participarem do colegiado, sem direito a voto.


§ 2º É prerrogativa do Ministro de Estado do Esporte e Turismo rejeitar as proposições aprovadas pelo CNE.


§ 3º Em face do disposto no § 2º do art. 4º da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, e nos incisos I e III do art. 5º da Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, fica facultado aos membros do CNE, a exemplo das demais entidades desportivas e dos desportistas em geral, representar perante o Ministério Público da União contra os dirigentes das entidades referidas no parágrafo único do art. 13 da citada Lei nº 9.615, de 1998, na hipótese de prática de ato com violação da lei ou dos respectivos estatutos.


Art. 3º Compete ao CNE:


I - zelar pela aplicação dos princípios e preceitos constantes da Lei nº 9.615, de 1998;


II - oferecer subsídios técnicos à elaboração do Plano Nacional do Desporto e contribuir para a implementação de suas diretrizes e estratégias;


III - estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas de inserção social dos menos favorecidos à prática desportiva;


IV - formular a política de integração entre o esporte e o turismo visando o aumento da oferta de emprego;


V - emitir pareceres e recomendações sobre questões desportivas nacionais;


VI - aprovar os Códigos de Justiça Desportiva e suas alterações;


VII - expedir diretrizes para o controle de substâncias e métodos proibidos na prática desportiva;


VIII - estudar ações visando coibir a prática abusiva na gestão do desporto nacional;


IX - dar apoio a projetos que democratizem o acesso da população à atividade física e práticas desportivas; e


X - exercer outras atribuições previstas na legislação em vigor, relativas a questões de natureza desportiva.


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


Brasília, 18 de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República.


FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Caio Luiz de Carvalho


08. DECRETO Nº 4.206, DE 23 DE ABRIL DE 2002 (D.J.U. de 24.04.2002, Seção 1, pp. 1-5). Dispõe sobre o regime de previdência complementar no âmbito das entidades fechadas.


O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001,


DECRETA:


CAPÍTULO I


DA INTRODUÇÃO


Art. 1º Este Decreto dispõe sobre o regime de previdência complementar operado por entidades fechadas, organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, facultativo, e baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição e da Lei Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001.


Art. 2º Para efeito deste Decreto entende-se por:


I - patrocinador, a empresa ou o grupo de empresas, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e outras entidades públicas que instituam para seus empregados ou servidores plano de benefício de caráter previdenciário, por intermédio de entidade fechada;


II - instituidor, a pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial que institua para seus associados ou membros plano de benefício de caráter previdenciário;


III - entidade fechada de previdência complementar, a sociedade civil ou a fundação, estruturada na forma do art. 35 da Lei Complementar nº 109, de 2001, sem fins lucrativos, que tenha por objeto operar plano de benefício de caráter previdenciário;


IV - participante, aquele que adere a plano de benefício de caráter previdenciário;


V - beneficiário, aquele indicado pelo participante para gozar de benefício de prestação continuada;


VI - assistido, o participante ou seu beneficiário em gozo de benefício de prestação continuada; e


VII - plano de benefícios, o conjunto de regras definidoras de benefícios de caráter previdenciário, comum à totalidade dos participantes a ele vinculados, com independência patrimonial, contábil e financeira em relação a quaisquer outros planos.


Parágrafo único. São equiparáveis aos empregados dos patrocinadores e aos associados dos instituidores os gerentes, os diretores, os conselheiros ocupantes de cargo eletivo e outros dirigentes.


CAPÍTULO II


DO CONVÊNIO DE ADESÃO AO PLANO DE BENEFÍCIO


Art. 3º A formalização da condição de patrocinador ou instituidor de plano de benefício dar-se-á por meio de convênio de adesão celebrado com a entidade fechada, em relação a cada plano de benefício, mediante prévia autorização do órgão fiscalizador.


§ 1º O convênio de adesão é o instrumento por meio do qual as partes pactuam suas obrigações e direitos para a administração e execução de plano de benefício.


§ 2º O órgão regulador estabelecerá as cláusulas mínimas que o convênio de adesão conterá.


§ 3º Admitir-se-á solidariedade entre patrocinadores ou entre instituidores, com relação aos respectivos planos, desde que expressamente prevista no convênio de adesão.


§ 4º É vedado o estabelecimento de solidariedade de direitos e obrigações entre patrocinadores ou entre instituidores de planos de benefícios distintos operados por entidade fechada com multiplano.


§ 5º A entidade fechada, quando admitida na condição de patrocinador de plano de benefício para seus empregados, deverá submeter previamente ao órgão fiscalizador termo próprio de adesão a um dos planos que administra, após anuência de todos os patrocinadores e instituidores.


CAPÍTULO III


DA CONSTITUIÇÃO DAS ENTIDADES FECHADAS


Art. 4º As entidades fechadas são acessíveis, na forma regulamentada pelo órgão regulador, exclusivamente:


I - aos servidores ou aos empregados dos patrocinadores; e


II - aos associados ou membros dos instituidores.


§ 1º A entidade fechada constituída por instituidor deverá, cumulativamente:


I - terceirizar a gestão dos recursos garantidores das reservas técnicas e provisões mediante a contratação de instituição financeira especializada, autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou outro órgão competente; e


II - ofertar a seus associados exclusivamente plano de benefício na modalidade de contribuição definida.


§ 2º O responsável pela gestão dos recursos, nos termos do inciso I do § 1, deverá manter separado o seu patrimônio do patrimônio da entidade fechada e o do instituidor.


§ 3º Na regulamentação para a constituição de entidade fechada, o órgão regulador estabelecerá o tempo mínimo de existência do instituidor e seu número mínimo de participantes.


Art. 5º O patrocinador ou o instituidor encaminhará para prévia e expressa autorização do órgão fiscalizador, além de outros documentos que possam ser solicitados:


I - requerimento para a constituição da entidade fechada, acompanhado das respectivas propostas de estatuto e de regulamento do plano de benefício;


II - nota técnica atuarial, com o resultado da avaliação atuarial inicial; e


III - minuta do convênio de adesão.


Art. 6º As entidades fechadas podem ser qualificadas da seguinte forma:


I - de acordo com os planos de benefícios que administram:


a) de plano comum, quando administram plano ou conjunto de planos acessíveis ao universo de participantes; e


b) de multiplano, quando administram plano ou conjunto de planos para diversos grupos de participantes, com independência patrimonial;


II - de acordo com seus patrocinadores ou instituidores:


a) singulares, quando estiverem vinculadas a apenas um patrocinador ou instituidor; e


b) multipatrocinadas, quando congregarem mais de um patrocinador ou instituidor.


Art. 7º Dependerão de prévia e expressa autorização do órgão fiscalizador:


I - as operações de fusão, cisão, incorporação ou qualquer outra forma de reorganização das entidades fechadas;


II - as retiradas de patrocinadores; e


III - as transferências de patrocínio, de grupo de participantes, de planos de benefícios e de reservas entre entidades fechadas.


§ 1º Excetuado o disposto no inciso II, é vedada a transferência, a terceiros, de participantes, de assistidos e de reservas constituídas para garantia de benefícios de risco atuarial programado, de acordo com normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.


§ 2º Para os assistidos de planos de benefícios na modalidade de contribuição definida, que mantiveram essa característica durante a fase de percepção de renda programada, o órgão fiscalizador poderá, em caráter excepcional, autorizar a transferência dos recursos garantidores dos benefícios para entidade de previdência complementar ou companhia seguradora autorizada a operar planos de previdência complementar, com o objetivo específico de contratar plano de renda vitalícia, observadas as normas aplicáveis.§ 3º As transferências a que se refere o inciso III serão autorizadas em situações específicas, pelo órgão fiscalizador, resguardado o direito acumulado dos participantes no plano de benefício em vigor na entidade de origem.


Art. 8º A retirada de patrocínio só será autorizada depois de atendidas todas as exigências estabelecidas no art. 25 da Lei Complementar nº 109, de 2001.


Parágrafo único. Na entidade fechada singular, a retirada de patrocínio implica o cancelamento da sua autorização para funcionar.


Art. 9º O órgão fiscalizador, antes de autorizar a transferência de participantes e assistidos para outro plano do atual ou do novo patrocinador ou instituidor, verificará a compatibilidade entre os planos, a necessidade de resguardo dos direitos previstos pelo plano anterior, bem como a manutenção do equilíbrio atuarial e da liquidez do plano ao qual se integrarão os optantes, e poderá exigir que se efetuem as adaptações de regulamentos e os aportes de verbas necessárias.


CAPÍTULO IV


DA FISCALIZAÇÃO


Art. 10. Os servidores do órgão fiscalizador, no desempenho das atividades de fiscalização, terão livre acesso às entidades fechadas, delas podendo requisitar e apreender livros, notas técnicas e quaisquer documentos, mediante a lavratura de termo de apreensão.


§ 1º Qualquer dificuldade oposta à consecução do desempenho das atividades de fiscalização caracterizará embaraço ilícito, sujeito às penalidades previstas em lei.


§ 2º A fiscalização a cargo do Estado não exime os patrocinadores e os instituidores da responsabilidade pela supervisão sistemática das atividades das respectivas entidades fechadas.


§ 3º A entidade fechada não poderá se opor à realização de auditoria contábil, atuarial, de benefícios ou de investimentos, efetuada pelo órgão fiscalizador.


Art. 11. O órgão fiscalizador poderá solicitar aos patrocinadores e instituidores informações específicas sobre os compromissos assumidos com a entidade fechada em relação aos respectivos planos de benefícios.


Art. 12. Os administradores do patrocinador ou do instituidor serão responsabilizados pelos danos ou prejuízos causados ao plano de benefício e à entidade fechada, especialmente pelo não repasse à entidade, no prazo acordado, de qualquer valor arrecadado dos participantes, e pela falta de aporte das contribuições normais, extraordinárias ou outras importâncias a que o patrocinador ou instituidor estiver obrigado na forma do regulamento do plano de benefício, sobretudo do plano de custeio ou de contrato firmado com a entidade.


Art. 13. Os patrocinadores e os instituidores ficam obrigados a prestar quaisquer informações ou esclarecimentos solicitados pelo órgão regulador e fiscalizador relativamente ao plano de benefício.


CAPÍTULO V


DOS REGIMES DE ADMINISTRAÇÃO ESPECIAL


Seção I


Do Administrador Especial


Art. 14. O órgão fiscalizador poderá nomear administrador especial, a expensas da entidade, com poderes próprios de intervenção e de liquidação extra-judicial, com o objetivo de sanear plano de benefício específico, caso seja constatada, na administração e execução do plano, alguma das hipóteses previstas nos arts. 44 e 48 da Lei Complementar nº 109, de 2001.


Parágrafo único. O ato de nomeação estabelecerá as condições e os limites da administração especial e as atribuições do administrador.


Art. 15. O administrador especial de plano de benefício será investido em suas funções mediante termo de posse lavrado no livro de atas da entidade, com a transcrição do ato que houver decretado a medida.


Parágrafo único. O termo de posse será registrado no cartório de ofício de registro de títulos e documentos da localidade onde se situe a sede da entidade fechada.


Seção II


Da Intervenção


Art. 16. A intervenção na entidade fechada será decretada ex officio pelo dirigente máximo do órgão fiscalizador ou a requerimento, por iniciativa do patrocinador, do instituidor, dos órgãos estatutários ou em conjunto pelos administradores da entidade, com indicação das razões para a medida.


Art. 17. O dirigente máximo do órgão fiscalizador nomeará o interventor com amplos poderes de administração e representação.


§ 1º O interventor será investido em suas funções mediante termo de posse lavrado no livro de atas da entidade, com a transcrição do ato que houver decretado a medida.


§ 2º O termo de posse será registrado no cartório de ofício de registro de títulos e documentos da localidade onde se situe a sede da entidade fechada.


Art. 18. A intervenção poderá ser decretada pelo órgão fiscalizador na ocorrência de pelo menos uma das seguintes situações:


I - irregularidade ou insuficiência na constituição das reservas técnicas, provisões e fundos, ou na sua cobertura por ativos garantidores;


II - aplicação dos recursos garantidores das reservas técnicas, provisões e fundos de forma inadequada ou em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos competentes;


III - descumprimento de disposições estatutárias ou de obrigações previstas no regulamento do plano de benefício ou no convênio de adesão;


IV - situação econômico-financeira insuficiente à preservação da liquidez e solvência de cada um dos planos de benefícios ou da entidade no conjunto de suas atividades;


V - situação atuarial desequilibrada;


VI - atraso do patrocinador ou da entidade no pagamento de obrigação líquida e certa;


VII - administração temerária ou danosa aos interesses da entidade e dos participantes e assistidos;


VIII - falta de entendimento entre os administradores do patrocinador ou do instituidor e os da entidade fechada;


IX - divulgar dolosamente dados incorretos aos participantes e aos assistidos; ou


X - remeter dolosamente informações incorretas ao órgão regulador e fiscalizador.


Art. 19. Dependerão de prévia e expressa autorização do órgão fiscalizador os atos do interventor que impliquem oneração ou disposição do patrimônio da entidade fechada.


Art. 20. O interventor prestará contas ao órgão fiscalizador, independentemente de exigência, no momento em que deixar suas funções ou, a qualquer tempo, quando assim solicitado.


Art. 21. O interventor encaminhará ao dirigente máximo do órgão fiscalizador, para aprovação, relatório sobre a situação da entidade fechada, com o plano de recuperação ou proposta para sua liquidação extrajudicial.


Parágrafo único. Aprovado o plano de recuperação da entidade ou decretada sua liquidação extrajudicial, a intervenção cessará, com a publicação do ato no Diário Oficial da União.


Seção III


Da Liquidação Extrajudicial


Art. 22. As entidades fechadas não poderão solicitar concordata e não estão sujeitas a falência, mas somente a liquidação extrajudicial.


Art. 23. Reconhecida pelo órgão regulador e fiscalizador a ausência de condições para funcionamento da entidade ou a inviabilidade de sua recuperação, será decretada sua liquidação extrajudicial.


§ 1º O órgão fiscalizador decretará a liquidação extrajudicial e nomeará, por intermédio de seu dirigente máximo, o liquidante com plenos poderes de administração, representação e liquidação.


§ 2º O liquidante será investido em suas funções mediante termo de posse lavrado no livro de atas da entidade, com a transcrição do ato que houver decretado a medida.


§ 3º O termo de posse será registrado no cartório de ofício de registro de títulos e documentos da localidade onde se situe a sede da entidade fechada.


§ 4º Entende-se por ausência de condições para funcionamento de entidade fechada o não atendimento a qualquer uma das condições mínimas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.


Art. 24. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:


I - a suspensão das ações e das execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda;


II - o vencimento antecipado das obrigações da liquidanda;


III - a não incidência de penalidades contratuais contra a liquidanda por obrigações vencidas em decorrência da decretação da liquidação extrajudicial;


IV - a não fluência de juros contra a liquidanda enquanto não integralmente pago o passivo;


V - a interrupção da prescrição em relação às obrigações da liquidanda;


VI - a suspensão de multa e juros em relação às dívidas da liquidanda;


VII - a inexigibilidade, frente à liquidanda, de penas pecuniárias por infrações de natureza administrativa; e


VIII - a interrupção do pagamento à liquidanda das contribuições dos participantes, dos assistidos e do patrocinador ou do instituidor, relativas ao plano de benefício.


Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às ações e aos débitos de natureza tributária.


Art. 25. Serão levantadas, na data da decretação da liquidação extrajudicial, as demonstrações contábeis e atuariais, por plano de benefício e consolidadas, necessárias à determinação do valor das reservas individuais e do total dos recursos garantidores das reservas técnicas.


Art. 26. O liquidante organizará o quadro geral de credores, realizará o ativo e liquidará o passivo.


§ 1º Os participantes e os assistidos do plano de benefício ficam dispensados de se habilitar aos respectivos créditos, estejam estes sendo recebidos ou não.


§ 2º O cálculo dos créditos dos participantes e dos assistidos será realizado em bases técnicas, apresentadas por atuário, observada a seguinte ordem de preferência:


I - assistidos e participantes que já implementaram todas as condições para gozo do benefício, mas ainda não o requereram;


II - todos os créditos acumulados dos participantes do plano de benefício.


§ 3º Caberá ao órgão regulador e fiscalizador estabelecer procedimento para o pagamento, aos participantes e aos assistidos do plano de benefício, dos valores correspondentes às suas reservas, observada a ordem de preferência estabelecida.


§ 4º Na ocorrência de sobras do patrimônio ou de ingresso de novos recursos no plano, cumpridas todas as obrigações da liquidanda relativas à preferência legal dos créditos de natureza trabalhista e tributária, serão realizados os procedimentos de rateio, tantos quantos forem necessários à conclusão do processo de liquidação, contemplando todos os participantes e assistidos que estavam vinculados àquele plano de benefício na data da decretação da liquidação extrajudicial.


Art. 27. Os créditos da entidade fechada, em caso de liquidação ou de falência de patrocinador, terão privilégio especial sobre a massa de haveres, respeitado o privilégio dos créditos trabalhistas e tributários.


Art. 28. O liquidante prestará contas ao órgão fiscalizador, independentemente de exigência, no momento em que deixar suas funções ou, a qualquer tempo, quando assim solicitado.


§ 1º A liquidação extrajudicial poderá ser levantada, a qualquer tempo, desde que constatados fatos supervenientes que viabilizem a recuperação da entidade fechada.


§ 2º Na hipótese do § 1º, o liquidante conduzirá o processo para composição dos conselhos deliberativo e fiscal, conforme previsto no estatuto da entidade fechada.


Art. 29. Caberá ao liquidante promover a baixa da entidade nos registros próprios, cujos comprovantes deverão integrar a prestação de contas de que trata o art. 28.


Art. 30. Comprovada pelo liquidante a ausência de ativos para satisfazer a possíveis créditos reclamados judicialmente contra a entidade, tal situação deverá ser comunicada ao juízo competente juntamente com o pedido de extinção do processo e seu arquivamento.


Art. 31. A liquidação será encerrada com a aprovação, pelo órgão fiscalizador, das contas finais do liquidante, com a publicação do ato no Diário Oficial da União e após a baixa nos devidos registros.


Seção IV


Da Indisponibilidade de Bens


Art. 32. Os administradores e membros de conselhos estatutários das entidades fechadas sob intervenção ou em liquidação extrajudicial ficarão com todos os seus bens indisponíveis e não poderão, por qualquer forma, direta ou indiretamente, aliená-los ou onerá-los até a apuração e liquidação final de suas responsabilidades.


§ 1º A indisponibilidade decorrerá do ato que decretar a intervenção ou liquidação extrajudicial e atingirá as pessoas referidas no caput nos doze meses anteriores a decretação.


§ 2º A indisponibilidade poderá ser estendida aos bens daqueles que, nos últimos doze meses, os tenham adquirido, a qualquer título, das pessoas referidas no caput, desde que haja seguros indícios de transferência simulada com o fim de evitar a aplicação dos instrumentos de defesa do patrimônio da entidade fechada previstos na Lei Complementar nº 109, de 2001.


§ 3º A indisponibilidade não atinge os bens:


I - considerados inalienáveis ou impenhoráveis pela legislação em vigor;


II - objeto de contrato de alienação, de promessa de compra e venda e de cessão de direitos, desde que os respectivos instrumentos tenham sido levados ao competente registro público até doze meses antes da data de decretação da intervenção ou da liquidação extrajudicial; e


III - das pessoas referidas neste artigo, no caso de liquidação extrajudicial de entidade fechada que deixar de reunir condições para funcionamento por motivos totalmente desvinculados do exercício de suas atribuições.


§ 4º Na hipótese do inciso III do § 3, o órgão fiscalizador poderá decretar a indisponibilidade dos bens das pessoas referidas neste artigo, desde que constatada a existência de irregularidades ou indícios de crimes por elas praticados.


Art. 33. O interventor ou o liquidante comunicará a indisponibilidade de bens aos órgãos competentes, para os devidos registros, e publicará edital para conhecimento de terceiros.


Parágrafo único. A autoridade que receber a comunicação ficará, relativamente a esses bens, impedida de:


I - fazer transcrições, inscrições ou averbações de documentos públicos ou particulares;


II - arquivar atos ou contratos que importem sua transferência, no caso de cotas sociais, ações ou partes beneficiárias;


III - realizar ou registrar operações no caso de títulos de qualquer natureza; e


IV - processar a transferência de propriedade, no caso de veículos terrestres, aeronaves e embarcações.


Art. 34. A indisponibilidade dos bens será mantida até o final da apuração de responsabilidades, mediante inquérito administrativo, e suas respectivas liquidações, independentemente da continuidade do regime especial de intervenção ou liquidação extrajudicial.


Parágrafo único. Após a aprovação do relatório final da comissão de inquérito, serão adotadas pelo interventor ou pelo liquidante, conforme o caso, as seguintes medidas:


I - levantamento da indisponibilidade de bens, de ofício ou a requerimento de qualquer interessado;


II - comunicação ao Ministério Público, informando quais as pessoas indiciadas que estão com seus bens indisponíveis, e solicitando, se for o caso, a promoção da indisponibilidade de bens dos demais arrolados.


Art. 35. O relatório final da comissão de inquérito, devidamente aprovado, quanto à responsabilização dos diretores, conselheiros e terceiros, poderá concluir:


I - pela inexistência de dano ou prejuízo causado ao plano de benefício, à entidade ou aos participantes e assistidos, sendo o inquérito administrativo arquivado no órgão fiscalizador; ou


II - pela existência de dano ou prejuízo causado ao plano de benefício, à entidade ou aos participantes e assistidos, identificando os responsáveis e solicitando o envio do inquérito administrativo ao Ministério Público.


Parágrafo único. Em qualquer caso, se houver indício de crime, será encaminhado ao Ministério Público cópia do inquérito administrativo.


CAPÍTULO VI


DO REGIME DISCIPLINAR


Art. 36. A infração a qualquer disposição da Lei Complementar nº 109, de 2001, ou deste Decreto sujeita o infrator, conforme o caso, às seguintes penalidades administrativas:


I - advertência;


II - suspensão do exercício de atividades em entidades de previdência complementar pelo prazo de até cento e oitenta dias;


III - inabilitação, pelo prazo de dois a dez anos, para o exercício de cargo ou função em entidades de previdência complementar, sociedades seguradoras, instituições financeiras e no serviço público; e


IV - multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).


Parágrafo único. A penalidade de multa prevista no inciso IV do caput será:


I - imputada ao agente responsável, respondendo solidariamente a entidade fechada, assegurado o direito de regresso; e


II - aplicada à entidade fechada quando a infração, por sua natureza, não for passível de imputação à pessoa física que lhe deu causa.


Art. 37. Constituem infrações sujeitas às penalidades previstas neste Decreto as seguintes condutas praticadas por pessoas físicas ou jurídicas:


I - operar entidade de previdência complementar sem estar para isso devidamente autorizada;


II - instituir e operar plano de benefício sem autorização específica do órgão competente;


III - deixar a entidade de constituir reservas técnicas, provisões e fundos, de conformidade com os critérios e normas fixados na legislação e regulamentação aplicável;


IV - aplicar os recursos garantidores das reservas técnicas, provisões e fundos dos planos de benefícios em desacordo com os critérios e normas fixadas pelo órgão regulador e fiscalizador ou com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN;


V - deixar de fornecer aos participantes de plano de benefício o certificado de participante, cópia do regulamento atualizado, material explicativo em linguagem simples e precisa ou outros documentos especificados em lei ou regulamento;


VI - deixar a entidade fechada de efetuar operação de resseguro, quando a isso estiver obrigada;


VII - celebrar convênio de adesão com patrocinador ou instituidor sem a prévia autorização do órgão regulador e fiscalizador;


VIII - oferecer plano de benefício a empregados ou servidores de patrocinador ou a associados ou a membros do instituidor, sem ter previamente formalizado o convênio de adesão;


IX - deixar de incluir no plano de benefício os institutos garantidos na Lei Complementar nº 109, de 2001, observada a forma regulamentada, ou cercear a faculdade de seu exercício pelo participante;


X - deixar o patrocinador ou o instituidor de oferecer plano de benefício extensivo a todos os empregados ou servidores do patrocinador ou associados ou membros do instituidor, observada a exceção prevista no § 3º do art. 16 da Lei Complementar nº 109, de 2001;


XI - utilizar hipóteses, parâmetros e métodos atuariais que não guardem relação com as características da massa de participantes e da atividade desenvolvida pelo patrocinador ou instituidor;


XII - manter, em cada plano de benefício, recursos garantidores das reservas técnicas, provisões e fundos em valores inferiores à cobertura integral das reservas matemáticas, sem estar para isso devidamente autorizado pelo órgão regulador e fiscalizador;


XIII - utilizar método atuarial de financiamento para a constituição de reservas do plano de benefício em desacordo com a legislação aplicável e as instruções específicas do órgão regulador e fiscalizador;


XIV - utilizar para outros fins as reservas constituídas para prover o pagamento de benefícios de caráter previdenciário, observada as especificidades previstas na Lei Complementar nº 109, de 2001;


XV - utilizar de forma diversa da prevista na legislação o resultado superavitário do exercício, ou deixar de constituir as reservas de contingência e a especial para revisão do plano de benefício;


XVI - deixar de adotar as providências cabíveis para equacionamento do resultado deficitário do plano de benefício, ou fazê-lo em desacordo com as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador;


XVII - deixar de apurar responsabilidade e, se for o caso, propor ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar;


XVIII - deixar de realizar avaliação atuarial por ocasião da instituição de plano de benefício e no encerramento de cada exercício, ou realizá-la sem a observância dos critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial do plano;


XIX - deixar de divulgar aos participantes e aos assistidos, no prazo e na forma determinados em lei e regulamento, informações contábeis, atuariais e financeiras relativas ao plano de benefício ao qual estejam vinculados;


XX - descumprir as instruções do órgão regulador e fiscalizador sobre as normas e os procedimentos contábeis aplicáveis às entidades fechadas ou deixar de submetê-las a auditores independentes;


XXI - deixar a entidade de manter atualizada a sua contabilidade, de cumprir as normas técnicas ou regulamentares de contabilização, ou de levantar, anualmente, as demonstrações contábeis por plano de benefício e consolidadas, quando for o caso;


XXII - deixar de atender requerimento formal de informação, encaminhado pelo participante ou pelo assistido para defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal específico, no prazo estabelecido pelo órgão regulador e fiscalizador;


XXIII - admitir como participante de plano de benefício pessoa que não mantenha vínculo com o patrocinador ou com o instituidor;


XXIV - deixar o patrocinador ou o instituidor de separar o patrimônio da entidade fechada do seu próprio patrimônio;


XXV - prestar a entidade fechada serviços que não estejam no âmbito de seu objeto;


XXVI - realizar operação de fusão, cisão, incorporação ou outra forma de reorganização da entidade fechada, promover a retirada ou a transferência de patrocínio, a transferência de grupo de participantes, de plano de benefício e de reservas entre entidades fechadas, sem prévia aprovação do órgão regulador e fiscalizador;


XXVII - manter, ainda que temporariamente, estrutura organizacional em desacordo com a estrutura mínima determinada pela legislação ou pelo regulamento aplicável;


XXVIII - deixar a entidade fechada de informar ao órgão regulador e fiscalizador o responsável pela aplicação dos recursos da entidade;


XXIX - descumprir qualquer determinação ou pedido de informação da fiscalização exercida por órgãos do poder público;


XXX - deixar de remeter, ou remeter fora do prazo ou de forma inadequada, informação requerida pelo órgão regulador e fiscalizador;


XXXI - deixar o interventor de solicitar aprovação prévia e expressa para os atos que impliquem oneração ou disposição do patrimônio do plano de benefício;


XXXII - emitir o interventor ou o liquidante declaração que saiba inexata, a respeito de assunto relativo à intervenção ou liquidação extrajudicial de entidade fechada;


XXXIII - deixar o interventor ou o liquidante de cumprir fielmente suas obrigações legais ou regulamentares, causando, por culpa ou dolo, prejuízos à entidade, plano de benefício, participantes, assistidos, ou a terceiros;


XXXIV - causar o patrocinador ou instituidor prejuízo à entidade fechada pela falta ou insuficiência de aporte das contribuições a que estavam obrigados;


XXXV - deixar o patrocinador ou o instituidor de repassar, no prazo estatutariamente previsto, contribuição ou consignação descontada dos participantes;


XXXVI - alienar ou onerar, sob qualquer forma, bem de sua propriedade, abrangido por indisponibilidade legal resultante de intervenção ou liqüidação extrajudicial de entidade fechada;


XXXVII - gerir a entidade fechada os recursos financeiros ou o patrimônio de plano de benefício, causando prejuízo à entidade, aos participantes ou assistidos, ou compactuar com essa forma de gestão;


XXXVIII - deixar de promover ou de alguma forma cercear a inserção de participantes nos conselhos deliberativo e fiscal;


XXXIX - deixar os ex-administradores e ex-conselheiros de prestar ao interventor e ao liquidante todas as informações requeridas em relação à situação da entidade, especialmente quanto às apurações contábeis e atuariais referentes a cada plano de benefício; e


XL - violar dispositivos legais ou regulamentares aplicáveis aos componentes do regime de previdência complementar.


§ 1º As infrações constantes dos incisos V, XIX, XXII, XXVII, XXVIII e XXX estão sujeitas à penalidade de advertência; as infrações constantes dos incisos IX, XVIII, XXI, XXIII, XXVI e XL estão sujeitas à penalidade de suspensão; as infrações constantes dos incisos I, II, III, IV, XI, XIII, XIV, XXIV, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXVI e XXXVII estão sujeitas à penalidade de inabilitação; e as infrações constantes dos incisos VI, VII, VIII, X, XII, XV, XVI, XVII, XX, XXV, XXIX, XXXI, XXXV, XXXVIII e XXXIX estão sujeitas à penalidade de multa.


§ 2º Havendo prejuízo aos participantes, poderá ser aplicada a pena de multa cumulativamente com as penalidades constantes dos incisos I, II e III do caput do art. 36.


Art. 38. As penalidades serão aplicadas pelo órgão fiscalizador por meio de processo administrativo instaurado a partir do auto de infração.


§ 1º Constatados indícios de infração a dispositivo da Lei Complementar nº 109, de 2001, deste Decreto e das normas complementares editadas pelo órgão regulamentador e fiscalizador, será lavrado auto de infração com a discriminação clara e precisa da conduta e das circunstâncias em que foi praticada, o dispositivo legal infringido, a penalidade aplicável e os critérios de sua gradação, com indicação do dia e do local de sua lavratura.


§ 2º O infrator terá o prazo de quinze dias, contados do recebimento do auto de infração, para apresentar defesa ao órgão fiscalizador.


§ 3º Mantida a autuação, abre-se o prazo de quinze dias, contados da ciência dessa decisão, para a apresentação de recurso, que terá efeito suspensivo, ao Ministro de Estado ao qual está vinculado o órgão fiscalizador.


§ 4º O recurso a que se refere o § 3, na hipótese de penalidade de multa, somente será conhecido se for comprovado pelo requerente o depósito antecipado, em favor do órgão fiscalizador, de trinta por cento do valor da multa aplicada.


§ 5º Julgado improcedente ou nulo o auto de infração, o valor do depósito reverterá, em até dois dias úteis, para aquele que procedeu a seu recolhimento, devidamente acrescido dos rendimentos creditados pela instituição financeira depositária.


§ 6º O órgão regulador e fiscalizador estabelecerá os procedimentos para a lavratura dos autos de infração, aplicação das penalidades, recolhimento das multas e depósitos para fins recursais.


§ 7º É dispensado o processo administrativo quando as irregularidades já tiverem sido apuradas em intervenção ou em liquidação extrajudicial, decorrentes de competente inquérito administrativo, no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.


Art. 39. O órgão fiscalizador, na aplicação da pena, considerará a gravidade da infração e, na hipótese de multa, também o patrimônio dos infratores.


Art. 40. As multas poderão ser atenuadas na ocorrência das seguintes circunstâncias, e da seguinte forma:


I - quando o infrator apontar e corrigir a irregularidade cometida antes de formalizado o início de processo fiscalizatório, a penalidade administrativa cabível será atenuada em setenta e cinco por cento do seu valor;


II - quando o infrator corrigir a irregularidade antes da decisão final de última instância, a penalidade administrativa aplicada será atenuada em cinqüenta por cento do seu valor.


Parágrafo único. É vedada a aplicação das atenuantes mencionadas neste artigo no caso de infração cometida com dolo ou má-fé ou que tenha resultado em prejuízo ao plano de benefício, à entidade, a seus participantes e assistidos.


Art. 41. Serão consideradas circunstâncias agravantes:


I - não adotar o infrator providências, a que estava obrigado, no sentido de evitar ou reparar prejuízos dos quais tenha tomado conhecimento;


II - opor obstáculos à ação da fiscalização, por qualquer meio; e


III - a reincidência.


§ 1º Caracteriza reincidência a prática de nova infração, por uma mesma pessoa física ou jurídica, após decisão administrativa condenatória definitiva.


§ 2º Ocorrendo a reincidência de qualquer pena, esta será agravada para a cominação imediatamente superior.


§ 3º As infrações cometidas na vigência da Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977, não serão computadas para efeito de reincidência.


§ 4º A aplicação da multa, no caso de circunstância agravante, não poderá resultar em valor superior ao máximo estabelecido na Lei Complementar nº 109, de 2001.


CAPÍTULO VII


DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS


Art. 42. Até que seja publicada a lei de que trata o art. 5º da Lei Complementar nº 109, de 2001, compete:


I - ao Ministro de Estado ao qual está vinculado o órgão regulador e fiscalizador:


a) fixar as diretrizes do regime de previdência complementar a ser implementada pelos órgãos competentes; e


b) decretar a liquidação ou a intervenção das entidades fechadas, bem como nomear o respectivo liquidante ou interventor; e


c) decidir os recursos contra atos de interventor ou de liquidante, ouvido o órgão fiscalizador;


II - ao órgão regulador:


a) estabelecer as normas gerais complementares à legislação e regulamentação aplicável às entidades fechadas de previdência complementar para implementação da política determinada pelo Ministro de Estado ao qual está vinculado o órgão regulador e fiscalizador;


b) determinar padrões para instituição e operação dos planos de benefícios, de modo a assegurar sua transparência, solvência, liquidez e equilíbrio financeiro;


c) normatizar novas modalidades de planos de benefícios;


d) estabelecer normas complementares para os institutos da portabilidade e do benefício proporcional diferido, garantidos aos participantes;


e) estabelecer normas especiais para a organização de planos patrocinados por instituidores;


f) determinar a metodologia a ser empregada nas avaliações atuariais;


g) fixar limite para as despesas administrativas dos planos de benefícios e das entidades de previdência complementar; e


h) estabelecer regras para o número mínimo de participantes ou associados de planos de benefícios;


III - ao órgão fiscalizador:


a) autorizar a instituição e operação de entidades fechadas e de planos de benefícios , bem como os convênios de adesão de patrocinadoras ou de instituidores;


b) estabelecer parâmetros para classificação dos planos de benefícios, bem como os parâmetros e regras para cálculo de suas garantias mínimas;


c) determinar requisitos de capitalização mínima para os planos de benefícios;


d) estabelecer condições e cláusulas mínimas para os regulamentos dos planos de benefícios;


e) rever o enquadramento dos planos de benefícios efetuado pelos atuários;


f) determinar à entidade fechada a constituição de reservas, provisões e fundos necessários à garantia mínima dos planos de benefícios, bem como, em situações excepcionais, fixar diretrizes especiais para o nível de cobertura exigido;


g) estabelecer regras para equacionamento de déficits;


h) determinar auditoria atuarial de plano de benefício, inclusive externa;


i) autorizar fusão, cisão, incorporação de entidade fechada de previdência complementar, transferência de patrocínio, de reservas, de grupos de participantes e de planos entre entidades fechadas;


j) autorizar, em caráter excepcional, a transferência de assistidos para entidade aberta;


l) autorizar a transferência de reservas em caso de reorganização societária do patrocinador;


m) editar instruções sobre a contabilidade das entidades fechadas de previdência complementar;


n) especificar os documentos que devem ser fornecidos aos participantes no momento da vinculação;


o) estabelecer o prazo diferenciado e a forma para as entidades prestarem informações aos participantes;


p) autorizar a extinção de plano e a transferência de participantes e assistidos;


q) fiscalizar e controlar as entidades fechadas, a execução das normas gerais regulamentares de contabilidade, atuária e estatística e decidir sobre as defesas apresentadas em razão de autuações;


r) determinar regime de administração especial e nomear o administrador especial;


s) propor ao Ministro ao qual está vinculado, por intermédio de relatório fundamentado, a intervenção ou a liquidação extrajudicial de entidade fechada ou de plano de benefício;


t) nomear comissão de inquérito nos casos previstos em lei ou regulamento e executar suas decisões;


u) regulamentar e executar normas da Lei Complementar nº 109, de 2001, ou deste Decreto, que não forem de competência do Ministro ao qual está vinculado ou do órgão regulador;


v) estabelecer orientações e procedimentos a serem adotados pelas entidades fechadas de previdência complementar, em decorrência da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; e


x) editar instruções e expedir circulares contendo regras complementares para implementação das normas estabelecidas pelo órgão regulador.


Art. 43. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.


Art. 44. Revogam-se os Decretos nºs 81.240, de 20 de janeiro de 1978, 82.325, de 27 de setembro de 1978, 86.492, de 22 de outubro de 1981, 2.111, de 26 de dezembro de 1996, 2.221, de 7 de maio de 1997, 2.267, de 30 de junho de 1997, e 3.721, de 8 de janeiro de 2001.


Brasília, 23 de abril de 2002; 181º da Independência e 114º da República.


FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, José Cechin


PORTARIAS       


09. PORTARIA N° 06, DE 28 DE MARÇO DE 2002, DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO E DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (D.O.U. de 01.04.2002, Seção 1, pp. 95-98). Divulgar para consulta pública a proposta de texto para alteração da Norma Regulamentadora Nº 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.


A SECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO e o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e considerando o estabelecido na Portaria MTb n.º 393/96, resolvem:


Art. 1° - Divulgar para consulta pública o texto anexo de proposta de alteração da Norma Regulamentadora N.º 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.


Art. 2° - Fixar o prazo de 90 dias, após a publicação deste ato, para o recebimento de sugestões às propostas contidas no texto em anexo, que deverão ser encaminhadas para:


MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO


Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho


Esplanada dos Ministérios, Bloco F, Edifício Anexo,


1º andar, Ala "B"


CEP 70059-900 - Brasília / DF


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


VERA OLÍMPIA GONÇALVES


Secretária de Inspeção do Trabalho


JUAREZ CORREIA BARROS JÚNIOR


Diretor do Departamento Segurança e Saúde no Trabalho


ANEXO


NORMA REGULAMENTADORA Nº 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE


10.1 OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO


10.1.1 Esta Norma Regulamentadora - NR estabelece diretrizes básicas que objetivam a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança e saúde, de forma a garantir a segurança dos trabalhadores que direta ou indiretamente interagem em instalações elétricas e serviços com eletricidade.


10.1.2 Esta NR se aplica a todas as fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas, e quaisquer serviços realizados nas suas proximidades.


10.2 MEDIDAS DE CONTROLE


10.2.1 Em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, de forma a garantir a segurança dos trabalhadores.


10.2.2 As medidas de controle adotadas devem integrar-se às demais iniciativas da empresa, no âmbito da preservação da saúde e da integridade física dos trabalhadores.


10.2.3 Todas as empresas estão obrigadas a manter diagramas unifilares das instalações elétricas com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção.


10.2.4 Os estabelecimentos com potência instalada igual ou superior a 75 KVA devem constituir Prontuário de Instalações Elétricas, de forma a organizar o Memorial contendo, no mínimo:


a) os diagramas unifilares, os sistemas de aterramento e as especificações dos equipamentos e dos dispositivos de proteção das instalações elétricas.


b) elaborar relatório de auditoria de conformidade com esta NR com recomendações e cronogramas de adequação, visando o controle de riscos elétricos;


c) descrever o conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde, implantadas e relacionadas a esta NR e descrição das medidas de controle existentes;


d) manter documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas;


e) especificar os equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental aplicáveis, conforme determina esta NR;


f) manter documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos profissionais e dos treinamentos realizados;


g) manter certificações de materiais e equipamentos utilizados em áreas classificadas.


10.2.5 As empresas que operam em instalações ou equipamentos integrantes do sistema elétrico de potência ou nas suas proximidades devem acrescentar ao prontuário os documentos relacionados no item 10.2.4 e os a seguir listados:


a) descrição dos procedimentos de ordem geral para contingências não previstas;


b) certificados dos equipamentos de proteção coletiva e individual;


10.2.6 O Prontuário de Instalações Elétricas deve ser organizado e mantido pelo empregador ou por pessoa formalmente designada pela empresa e deve permanecer à disposição dos trabalhadores envolvidos nas instalações e serviços em eletricidade.


10.2.7 O Prontuário de Instalações Elétricas deve ser revisado e atualizado sempre que ocorrerem alterações nos sistemas elétricos.


10.2.8 Os documentos previstos no Prontuário de Instalações Elétricas devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado.


10.2.9 Medidas de Proteção Coletiva


10.2.9.1 Em todos os serviços executados em instalações elétricas, devem ser previstos e adotados sistemas de proteção coletiva aplicáveis, mediante procedimentos, às atividades que são desenvolvidas, de forma a assegurar a saúde e a integridade física dos trabalhadores.


10.2.9.2 Os sistemas de proteção coletiva compreendem prioritariamente a desenergização elétrica, e na sua impossibilidade o emprego de tensão de segurança, a isolação das partes vivas, a utilização de obstáculos, barreiras, sinalização, seccionamento automático da alimentação, aterramento, ligações equipotenciais, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, dentre outros.


10.2.9.3 O aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme regulamentação estabelecida pelos órgãos competentes e, na ausência dessas, deve atender às Normas Internacionais vigentes.


10.2.9.4 Deve ser adotado aterramento temporário adequado sempre que houver a possibilidade de energização dos circuitos, ou se os serviços estiverem sendo executados próximo a instalações elétricas sob tensão.


10.2.10 Medidas de Proteção Individual


10.2.10.1 Quando, no desenvolvimento dos serviços em instalações elétricas, os sistemas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual específicos e adequados às atividades desenvolvidas, em atendimento ao disposto na NR 6.


10.2.10.2 As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades considerando-se a condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas.


10.2.10.3 É vedado o uso de adornos pessoais nas atividades em circuitos energizados.


10.3 SEGURANÇA EM PROJETOS


10.3.1 Todo projeto elétrico deve prever a instalação de dispositivo de seccionamento de ação simultânea a montante dos pontos de intervenção, que permita a aplicação de seu travamento.


10.3.2 O projeto em instalações elétricas deve considerar o distanciamento e o espaço seguros, quanto ao dimensionamento e de localização de seus componentes, e as influências ambientais quando da operação e da realização de serviços de manutenção.


10.3.3 O projeto deve definir a configuração do esquema de aterramento, a obrigatoriedade ou não da interligação entre o condutor neutro e o de proteção e da conexão à terra de todas as partes condutoras não destinadas à condução da eletricidade.


10.3.4 É obrigatório que os projetos de quadros, instalações e redes elétricas especifiquem dispositivos de desligamento de circuitos que possuam recursos para travamento na posição desligado, de forma a poderem ser travados e sinalizados.


10.3.5 Sempre que tecnicamente viável devem ser projetados dispositivos de seccionamento com recursos de aterramento automático do circuito seccionado.


10.3.6 Todo projeto deve conter recomendações para adoção de aterramento temporário, incluindo rotinas de sua instalação e sua supressão, quando da desenergização dos circuitos elétricos para intervenções.


10.3.7 O projeto das instalações elétricas deve ficar à disposição dos profissionais habilitados e autorizados, das autoridades competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa, e deve ser mantido permanentemente atualizado.


10.3.8 O projeto elétrico deve atender ao que dispõe os demais itens desta NR, em especial a proteção contra incêndio e sinalização de segurança.


10.3.9 O memorial descritivo do projeto deve conter , no mínimo, os itens de segurança:


a) especificação das características relativas à proteção contra choques elétricos, queimaduras e outros efeitos indesejáveis;


b) exigência de indicação de posição dos dispositivos de manobra dos circuitos elétricos. (Verde - "D", desligado e Vermelho - "L", ligado);


c) descrição do sistema de identificação de circuitos elétricos e equipamentos, incluindo dispositivos de manobra, controle, proteção, condutores e os próprios equipamentos e estruturas, esclarecendo como tais indicações deverão ser aplicadas fisicamente nos componentes das instalações;


d) recomendações de restrições e advertências quanto ao acesso de pessoas aos componentes das instalações;


e) precauções aplicáveis face às influencias ambientais;


f) o princípio funcional dos elementos de proteção constantes do projeto, destinados à segurança das pessoas;


g) descrição da compatibilidade dos dispositivos de proteção.


10.4 SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO


10.4.1 As instalações elétricas devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas de forma a garantir segurança dos trabalhadores, dos usuários e de terceiros e ser acompanhadas e supervisionadas por profissional autorizado conforme dispõe esta NR.


10.4.2 Nos serviços e nas atividades referidos, devem ser adotadas medidas preventivas destinadas ao controle dos riscos adicionais, especialmente quanto à altura, confinamento, campos elétricos e magnéticos, explosividade, umidade, poeira , fauna e outros agravantes, adotando-se sempre a sinalização de segurança adequada.


10.4.3 Nos locais de trabalho só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas compatíveis com a instalação existente, preservando-se as características de proteção, respeitadas as recomendações do fabricante e as influências ambientais.


10.4.3.1 Os equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas devem possuir isolamento adequado às tensões envolvidas e ser regularmente inspecionados e ensaiados.


10.4.4 As instalações e equipamentos elétricos devem ser mantidos em condições seguras de funcionamento e seus sistemas de proteção devem ser inspecionados e controlados periodicamente, de acordo com as regulamentações existentes e recomendações dos fabricantes.


10.4.5 Para atividades em instalações elétricas deve ser garantida ao trabalhador iluminação adequada e uma posição de trabalho segura, de acordo com a Norma Regulamentadora 17 - Ergonomia, de forma a permitir que ele disponha dos membros superiores livres para a realização das tarefas.


10.4.6 Os ensaios e testes elétricos laboratoriais e de campo ou comissionamento de instalações elétricas devem atender à regulamentação estabelecida no item 10.7, e somente podem ser realizados por profissionais que atendam às condições de qualificação, autorização e treinamento estabelecidos nesta NR.


10.5 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESENERGIZADAS


10.5.1 Somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para serviço mediante os procedimentos apropriados obedecida a seqüência abaixo:


a) seccionamento;


b) impedimento de reenergização;


c) constatação da ausência de tensão;


d) instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos;


e) proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada (Anexo I);


f) instalação da sinalização de impedimento de energização.


10.5.2 O estado de instalação desenergizado deve ser mantido até a autorização para reenergização, devendo ser reenergizada respeitando a seqüência dos procedimentos abaixo:


a) retirada de todas as ferramentas, equipamentos e utensílios;


b) retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de energização;


c) remoção da sinalização de impedimento de energização;


d) remoção do aterramento temporário da equipotencialização e das proteções adicionais;


e) destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento.


10.5.3 As medidas constantes das alíneas apresentadas nos itens 10.5.1 e 10.5.2 podem ser alteradas, substituídas, ampliadas ou eliminadas, em função das peculiaridades de cada situação, por profissional legalmente habilitado, mediante justificativa técnica formalizada, desde que seja mantido o mesmo nível de segurança originalmente preconizado.


10.5.4 Os serviços a serem executados em instalações elétricas desenergizadas, mas com possibilidade de energização, por qualquer meio ou razão, devem atender ao que estabelece o disposto no item 10.6.


10.6 SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ENERGIZADAS


10.6.1 As intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 volts em corrente alternada ou superior a 120 volts em corrente contínua somente podem ser realizadas por profissional que atenda ao que estabelece o item 10.8 desta norma.


10.6.1.1 Os profissionais mencionados devem receber treinamento de segurança para trabalhos com instalações elétricas energizadas, com currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas no Anexo II desta NR.


10.6.1.2 Nas operações elementares, tais como conexão e desconexão, realizadas em baixa tensão com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para operação por pessoas não advertidas, podem ser realizados por qualquer pessoa mediante procedimentos previstos.


10.6.2 Os trabalhos que exijam o ingresso na zona controlada, Anexo I, devem ser realizados mediante procedimentos específicos, mantendo-se o profissional tão distante quanto possível da zona de risco.


10.6.3 Os serviços programados em instalações energizadas, realizados em áreas sujeitas às intempéries, somente podem ser realizados sob boas condições de tempo, devendo ser suspensos de imediato na iminência de ocorrência que possam colocar em perigo os trabalhadores.


10.6.3.1 Na iminência de tempestade devem ser suspensos os trabalhos em instalações energizadas abrigadas, conectadas diretamente a rede aérea.


10.6.4 Devem ser previamente elaborados procedimentos seguros, desenvolvidos com circuitos desenergizados, sempre que inovações tecnológicas forem implantadas ou quando a complexidade do serviço requerer.


10.6.5 O responsável pela execução do serviço deve suspender as atividades quando verificarem situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível.


10.7 TRABALHOS ENVOLVENDO ALTA TENSÃO (AT)


10.7.1 Todos os profissionais que intervenham em instalações elétricas energizadas em alta tensão e outros trabalhadores que exerçam suas atividades dentro dos limites estabelecidos como zonas controladas e de risco, conforme Anexo I devem atender ao disposto no item 10.8 desta NR.


10.7.2 Os profissionais mencionados no item 10.7.1 devem receber treinamento de segurança, específico para trabalhos com instalações elétricas em alta tensão, com currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas no Anexo II desta NR.


10.7.3 Todo profissional autorizado deve portar identificação, conforme determina o item 10.8 desta NR, com indicação diferenciada para o exercício de atividades em circuitos energizados com AT.


10.7.4 Os serviços em instalações elétricas energizadas em AT, bem como aqueles que interajam com o Sistema Elétrico de Potência - SEP, não podem ser realizados individualmente.


10.7.5 Toda intervenção em instalações elétricas energizadas em AT, bem como aquelas que interajam com o SEP, somente podem ser realizadas mediante ordem de serviço específica para data e local, assinada por superior responsável pela área.


10.7.6 Antes de iniciar trabalhos em circuitos energizados em AT, o superior imediato e a equipe, responsáveis pela execução do serviço, devem realizar uma avaliação prévia, estudar e planejar as atividades e ações a serem desenvolvidas de forma a atender os princípios técnicos básicos e as melhores técnicas de segurança em eletricidade aplicáveis ao serviço.


10.7.7 Os serviços em instalações elétricas energizadas em AT somente podem ser realizados quando houver procedimentos específicos, detalhados e assinados por profissional autorizado.


10.7.8 A intervenção em instalações elétricas AT dentro de limites estabelecidos como zonas de risco, conforme Anexo I desta NR.,somente pode ser realizada mediante a desativação, também conhecido como bloqueio, dos conjuntos e dispositivos de religamento automático do circuito, sistema ou equipamento.


10.7.9 Os equipamentos e dispositivos desativados devem ser sinalizados com cartão ou etiqueta de identificação da condição de desativação, conforme procedimento operacional adequado.


10.7.10 Os equipamentos, ferramentas e dispositivos isolantes ou equipados com materiais isolantes, destinados ao uso em alta tensão, devem ser submetidos a testes elétricos ou ensaios de laboratório, periódicos, obedecendo-se as especificações do fabricante ou na ausência daquelas, anualmente.


10.7.11 Todo trabalhador em instalações elétricas energizadas em AT, bem como aqueles envolvidos em atividades no SEP devem dispor de equipamento que permita a comunicação permanente com os demais membros da equipe.


10.8 HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS


10.8.1 É considerado profissional qualificado aquele que comprovar conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino.


10.8.2 É considerado profissional legalmente habilitado aquele previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe.


10.8.3 É considerado trabalhador capacitado aquele que atenda às seguintes condições simultaneamente:


a) seja treinado por profissional habilitado e autorizado;


b) trabalhe sob a responsabilidade de um profissional habilitado e autorizado.


10.8.4 São considerados autorizados os trabalhadores habilitados ou capacitados com anuência formal da empresa.


10.8.5 Todo profissional autorizado deve portar identificação visível e permanente contendo as limitações e a abrangência de sua autorização.


10.8.6 Os profissionais autorizados a trabalhar em instalações elétricas devem ter essa condição consignada no sistema de registro de empregado da empresa.


10.8.7 Os profissionais e pessoas autorizados a trabalhar em instalações elétricas devem apresentar estado de saúde compatível com as atividades a serem desenvolvidas.


10.8.8 Os profissionais e pessoas autorizados a trabalhar em instalações elétricas devem possuir treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidentes em instalações elétricas, de acordo com o estabelecido no Anexo II desta NR.


10.8.8.1 Deve ser realizado um treinamento de reciclagem bienal e sempre que ocorrer alguma das situações a seguir:


a) troca de função ou mudança de empresa;


b) retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade, por período superior a 3 meses;


c) modificações significativas nas instalações elétricas ou troca de métodos e/ou processos de trabalho.


10.8.8.2 O trabalho em áreas classificadas deve ser precedido de treinamento específico de acordo com o risco envolvido.


10.8.9 Os trabalhadores com atividades em proximidades de instalações elétricas devem ser informados e possuir conhecimentos que permitam identificá-las, avaliar seus possíveis riscos e adotar as precauções cabíveis.


10.9 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E EXPLOSÃO


10.9.1 As áreas onde houver instalações ou equipamentos elétricos devem ser dotadas de proteção adequada contra incêndio e explosão, conforme dispõe a Norma Regulamentadora nº 23 - Proteção Contra Incêndios.


10.9.2 Os materiais, peças, dispositivos, equipamentos e sistemas destinados à aplicação em instalações elétricas de ambientes com atmosferas potencialmente explosivas devem ser avaliados quanto à sua conformidade, no âmbito do Sistema Brasileiro de Certificação.


10.9.3 Os processos ou equipamentos susceptíveis de gerar ou acumular eletricidade estática devem dispor de proteção específica e dispositivos de descarga elétrica.


10.9.4 Nas instalações elétricas das áreas classificadas ou sujeitas a risco acentuado de incêndio ou explosões devem ser adotados dispositivos de proteção complementar, tais como alarme e seccionamento automático para prevenir sobretensões, sobrecorrentes, fugas, aquecimentos ou outras condições anormais de operação.


10.9.5 Os serviços em instalações elétricas nas áreas classificadas somente podem ser realizados mediante a liberação, conforme estabelece o item 10.5 ou supressão do agente de risco que determina a classificação da área.


10.10 SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA


10.10.1 Nas instalações e serviços em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR-26 - Sinalização de Segurança, de forma a atender, dentre outras, as situações a seguir:


a) identificação de circuitos elétricos;


b) travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos;


c) restrições e impedimentos de acesso;


d) delimitações de áreas;


e) sinalização de áreas de circulação , de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas;


f) sinalização de impedimento de energização.


10.11 PROCEDIMENTOS DE TRABALHO


10.11.1 Todos os serviços em instalações elétricas devem ser planejados, programados e realizados em conformidade com procedimentos de trabalho específicos e adequados.


10.11.2 Os trabalhos em instalações elétricas devem ser precedidos de ordens de serviço com especificação mínima do tipo de serviço, do local e dos procedimentos a serem adotados.


10.11.3 Os procedimentos de trabalho devem conter instruções de segurança do trabalho , de forma a atender esta NR.


10.11.3.1 As instruções de segurança do trabalho necessárias à realização dos serviços em eletricidade devem conter, no mínimo, objetivo, campo de aplicação, base técnica, competências e responsabilidades, disposições gerais, medidas de controle e orientações finais.


10.11.4 A autorização para serviços em instalações elétricas deve ser emitida por profissional habilitado, com anuência formal da administração, devendo ser coordenada pela área de segurança do trabalho, quando houver, de acordo com a Norma Regulamentadora nº 4 - Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho.


10.11.5 A autorização referida no item 10.11.4 deve estar coerente com o treinamento ministrado, conforme está previsto no Anexo II desta NR.


10.12 RESPONSABILIDADES


10.12.1 As responsabilidades quanto ao cumprimento desta NR são solidárias a todos os empregadores e contratantes envolvidos.


10.12.2 É de responsabilidade do empregador e contratante informar permanentemente aos trabalhadores sobre os riscos a que estão expostos, instruindo-os quanto aos procedimentos e medidas de controle dos riscos elétricos a serem adotados.


10.12.3 Cabe à empresa, na ocorrência de acidentes de trabalho envolvendo instalações e serviços em eletricidade, propor e adotar medidas preventivas e corretivas.


10.12.4 Cumpre aos trabalhadores:


a) zelar pela sua segurança e saúde ou de terceiros que possam ser afetados por suas ações ou omissões no trabalho, colaborando com a empresa para o cumprimento das disposições legais e regulamentares, inclusive das normas internas de segurança e saúde; eb) comunicar, imediatamente, ao responsável pela execução do serviço as situações que considerar risco para sua segurança e saúde ou de terceiros.


10.13 DISPOSIÇÕES FINAIS


10.13.1 Os trabalhadores podem interromper suas tarefas sempre que comprovar condições de trabalho que não atendam as disposições contidas nesta NR, comunicando o fato ao responsável pela execução do serviço.


10.13.2 Toda documentação prevista nesta NR deve estar permanentemente à disposição dos profissionais que atuam em serviços e instalações elétricas e das autoridades competentes.


10.13.3 Esta Norma Regulamentadora não é aplicável a instalações elétricas alimentadas por extra-baixa tensão.


10.13.4 A observação desta NR não exclui a obrigatoriedade dos empregadores ou contratantes de observar disposições pertinentes estabelecidas em legislações ou regulamentos nacionais ou internacionais cabíveis.


GLOSSÁRIO


Alta Tensão (AT) - Tensão superior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra.


Área Classificada - Local com potencialidade de ocorrência de atmosfera explosiva.


Aterramento Elétrico Temporário - É uma ligação elétrica efetiva confiável e adequada intencional a terra , destinada a garantir a equipotencialidade e mantida continuamente durante a intervenção na instalação elétrica.


Atmosfera Explosiva - Mistura com o ar, sob condições atmosféricas, de substâncias inflamáveis na forma de gás, vapor, névoa , poeira ou fibras, na qual, após a ignição a combustão se propaga.


Baixa Tensão (BT) - Tensão superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua e igual ou inferior a 1000 volts em corrente alternada ou 1500 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra.


Barreira - Dispositivo que impede todo e qualquer contato com partes energizadas das instalações elétricas.


Equipamento de Proteção Coletiva (EPC) - É todo dispositivo, sistema, ou meio, fixo ou móvel de abrangência coletiva, destinado a preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores, usuários e terceiros.


Equipamento Segregado - Equipamento tornado inacessível por meio de invólucro ou barreira.


Extra-Baixa Tensão (EBT) - Tensão não superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua, entre fases ou entre fase e terra.


Instalação Elétrica - Conjunto das partes elétricas e não elétricas associadas e com características coordenadas entre si, que são necessárias ao funcionamento de uma parte determinada de um sistema elétrico.


Instalação Liberada para Serviços (BT/AT) - É aquela que garanta as condições de segurança ao trabalhador por meio de procedimentos e equipamentos adequados desde o início até o final dos trabalhos e liberação para uso.


Invólucro - Envoltório de partes energizadas destinado a impedir todo e qualquer contato com partes internas.


Isolamento Elétrico - Processo destinado a impedir a passagem de corrente elétrica, por interposição de materiais isolantes.


Obstáculo - Elemento que impede o contato acidental, mas não impede o contato direto por ação deliberada.


Perigo - Situação ou condição de risco acentuado com possibilidade de causar lesão física ou dano à saúde das pessoas por ausência de medidas de controle.


Pessoa advertida - É aquela pessoa suficientemente informada ou com conhecimento suficiente para evitar os perigos da eletricidade.


Risco - Capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde das pessoas.


Sistema Elétrico - É o circuito ou circuitos elétricos inter-relacionados destinados a atingir um determinado objetivo.


Sistema Elétrico de Potência (SEP) - É o conjunto de todas a instalações e equipamentos destinados à operação, transmissão e distribuição de energia elétrica até a medição inclusive.


Sinalização - Procedimento padronizado, destinado a orientar, alertar, avisar e advertir.


Travamento - É uma ação destinada a manter, por meios mecânicos um dispositivo de manobra fixo numa determinada posição, de forma a impedir uma operação não autorizada.


Zona de Risco - Entorno de parte condutora energizada, não segregada, acessível inclusive acidentalmente, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho.


Zona Controlada - Entorno de parte condutora energizada, não segregada, acessível, de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados.


Procedimento - Seqüência de operações a serem desenvolvidas para realização de um determinado trabalho, com a inclusão dos meios materiais e humanos, medidas de segurança e circunstâncias que impossibilitem sua realização.


Trabalho em proximidade - Trabalho durante o qual o trabalhador pode entrar na zona controlada, ainda que seja com uma parte do seu corpo ou com extensões condutoras, representadas por materiais, ferramentas ou equipamentos que manipule.


        ANEXO I


DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA


                                       ZONA DE RISCO E ZONA CONTROLADA


Tabela de raios de delimitação de zonas de risco, controlada e livre








Faixa de tensão Nominal da instalação elétrica em kV 

Rr - Raio de delimitação entre zona de risco e controlada em metros 

Rc - Raio de delimitação entre zona controlada e livre em metros 





1 

0,20 

0,70 





1 e 3 

0,22 

1,22 





3 e 6 

0,25 

1,25 





6 e 10 

0,35 

1,35 





10 e 15 

0,38 

1,38 





15 e 20 

0,40 

1,40 





20 e 30 

0,56 

1,56 





30 e 36 

0,58 

1,58 





36 e 45 

0,63 

1,63 





45 e 60 

0,83 

1,83 





60 e 70 

0,90 

1,90 





70 e 110 

1,00 

2,00 





110 e 132 

1,10 

3,10 





132 e 150 

1,20 

3,20 





150 e 220 

1,60 

3,60 





220 e 275 

1,80 

3,80 





275 e 380 

2,50 

4,50 





380 e 480 

3,20 

5,20 





480 e 700 

5,20 

7,20 



Figura 1 - Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre.


Figura 2 - Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco (controlada e livre), com interposição de superfície de separação física adequada.


Rr > Raio circunscrito radialmente de delimitação da zona de risco.


Rc > Raio circunscrito radialmente de delimitação da zona controlada


ZL > Zona livre


ZR > Zona de risco, restrita a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho.


ZC > Zona controlada, restrita a profissionais autorizados.


PE > Ponto da instalação energizado.


SI > Superfície construída com material resistente e dotada de dispositivos e requisitos de segurança.


ANEXO II


                        TREINAMENTO


A empresa concederá autorização na forma desta NR, aos trabalhadores capacitados e profissionais habilitados que tenham participado com aproveitamento, dos cursos constantes deste ANEXO.


1. CURSO BÁSICO - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE


Carga horária mínima - 40 horas


Programação Mínima:


1. Introdução à segurança com eletricidade.


2. Riscos em instalações e serviços com eletricidade.


a. O choque elétrico, mecanismos e efeitos;


b. Arcos elétricos; queimaduras e quedas;


c. Campos eletromagnéticos.


3. Medidas de Controle do Risco Elétrico.


a. Desenergização.


b. Aterramento funcional (TN / TT / IT); de proteção; temporário;


c. Equipotencialização.


d. Seccionamento automático da alimentação;


e. Dispositivos a corrente de fuga;


f. Extra baixa tensão;


g. Barreiras e invólucros;


h. Bloqueios e impedimentos;


i. Obstáculos e anteparos;


j. Isolamento das partes vivas;


k. Isolação dupla ou reforçada;


l. Colocação fora de alcance;


m. Separação elétrica.


4. Normas Técnicas Brasileiras - NBR da ABNT.


a. NBR-5410;


5. Normas Regulamentadoras do MTE.


a. Norma Reguamentadora NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade);


b. Qualificação; habilitação; capacitação e autorização.


6. Equipamentos de proteção coletiva.


7. Equipamentos de proteção individual.


8. Rotinas de trabalho - Procedimentos.


a. Instalações desenergizadas;


b. Liberação para serviços;


c. Sinalização;


d. Inspeções de áreas, serviços, ferramental e equipamento;


9. Documentação de instalações elétricas.


10. Riscos adicionais.


a. Altura;


b. Ambientes confinados;


c. Áreas classificadas;


d. Umidade;


e. Condições atmosféricas;


11. Proteção e combate a incêndios.


a. Noções básicas;


b. Medidas preventivas;


c. Métodos de extinção;


d. Prática;


12. Acidentes de origem elétrica.


a. causas diretas e indiretas;


b. discussão de casos;


13. Primeiros socorros.


a. Noções sobre as lesões;


b. Priorização do atendimento;


c. Aplicação de respiração artificial;


d. Massagem cardíaca;


e. Técnicas para remoção e transporte de acidentados;


f. Práticas;


14. Responsabilidades.


2. CURSO COMPLEMENTAR - SEGURANÇA NO SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA (SEP)


É pré-requisito para freqüentar este curso complementar, ter participado com aproveitamento, do curso básico definido anteriormente.


Carga horária mínima - 40 horas


(*) Estes tópicos deverão ser desenvolvidos e dirigidos especificamente para as condições: padrão; de operação; de nível de tensão; e de outras peculiaridades de cada tipo ou condição especial de trabalho, sendo obedecida a hierarquia no aperfeiçoamento técnico do trabalhador.


Programação Mínima:


1. Introdução à segurança com eletricidade em alta tensão.


2. Normas técnicas aspectos de segurança (conhecimento e familiarização).


3. Aspectos organizacionais (programação e planejamento dos serviços; prontuário e cadastro das instalações; métodos de trabalho, trabalho em equipe, comunicação).


4. Aspectos comportamentais.


5. Condições impeditivas para serviços.


6. Riscos típicos no SEP e sua prevenção.


a. Proximidade e contatos com partes energizadas;


b. Indução;


c. Descargas atmosféricas;


d. Estática;


e. Campos elétricos e magnéticos;


f. Comunicação e identificação;


g. Trabalhos em altura, máquinas e equipamentos especiais;


7. Procedimentos de trabalho - análise e


discussão. (*)


8. Técnicas de trabalho sob tensão. (*)


a. Em linha viva;


b. Ao potencial;


c. Em áreas internas;


d. Trabalho a distância;


e. Trabalhos noturnos;


9. Equipamentos e ferramentas de trabalho (escolha, uso, conservação, verificação, ensaios). (*)


10. Sistemas de proteção coletiva (bloqueios de religação automática; isolamento elétrico de proteção; aterramento temporário, verificação de tensão; e outros). (*)


11. Equipamentos de proteção individual. (*)


12. Posturas e vestuários de trabalho. (*)


13. Segurança com veículos e transporte de pessoas, materiais e equipamentos.


14. Sinalização e isolamento de áreas de trabalho.


15. Liberação de instalação para serviço e para operação e uso.


16. Liberação de instalação para operação e uso.


17. Treinamento em técnicas de remoção, atendimento, transporte de acidentados. (*)


18. Acidentes típicos em usinas, estações, redes aéreas e subterrâneas - Análise, discussão, medidas de proteção. (*)


19. Responsabilidades. (*)


010. PORTARIA Nº 06*, DE 28 DE MARÇO DE 2002, DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (D.O.U. de 08.04.2002, Seção 1, p. 263). (Publicada no D.O.U. de 1º-4-2002, republicada no D.O.U. de 05-4-2002).


ANEXO I (*)


DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA


                         ZONA DE RISCO E ZONA CONTROLADA


Tabela de raios de delimitação de zonas de risco, controlada e livre








Faixa de tensão Nominal da instalação elétrica em kV 

Rr - Raio de delimitação entre zona de risco e controlada em metros 

Rc - Raio de delimitação entre zona controlada e livre em metros 





1 

0,20 

0,70 





1 e 3 

0,22 

1,22 





3 e 6 

0,25 

1,25 





6 e 10 

0,35 

1,35 





10 e 15 

0,38 

1,38 





15 e 20 

0,40 

1,40 





20 e 30 

0,56 

1,56 





30 e 36 

0,58 

1,58 





36 e 45 

0,63 

1,63 





45 e 60 

0,83 

1,83 





60 e 70 

0,90 

1,90 





70 e 110 

1,00 

2,00 





110 e 132 

1,10 

3,10 





132 e 150 

1,20 

3,20 





150 e 220 

1,60 

3,60 





220 e 275 

1,80 

3,80 





275 e 380 

2,50 

4,50 





380 e 480 

3,20 

5,20 





480 e 700 

5,20 

7,20 




Figura 1 - Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco, controlada e livre.


Figura 2 - Distâncias no ar que delimitam radialmente as zonas de risco (controlada e livre), com interposição de superfície de separação física adequada. 


Obs.: Figura não publicada nesta Atualização Legislativa por impossibilidade técnica.


Rr > Raio circunscrito radialmente de delimitação da zona de risco.
Rc > Raio circunscrito radialmente de delimitação da zona controlada
ZL > Zona livre
ZR > Zona de risco, restrita a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho.
ZC > Zona controlada, restrita a profissionais autorizados.
PE > Ponto da instalação energizado.
SI > Superfície construída com material resistente e dotada de dispositivos e requisitos de segurança.



------------------------------------------------------------


Republicado por ter saído com incorreção, do original, no D.O.U. de 1º de abril de 2002, Seção 1, pág. 97. 


(*) N. da COJOF: Republicado, em parte, por ter saído com erro de montagem no D.O.U. de 5/4/2002, Seção 1, págs. 102 e 103.



011. PORTARIA N° 09, DE 17 DE ABRIL DE 2002, DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO E DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (D.O.U. de 18.04.2002, Seção 1, p. 129).


A SECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO e o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais, resolvem:


Art. 1º - Prorrogar por 180 (cento e oitenta) dias, o prazo a que se refere o art. 2º da Portaria SIT N.º 25 de 15 de outubro de 2001, publicada no D.O.U. de 17 de outubro de 2001, Seção 1, página 50, para o cumprimento do disposto no subitem 6.9.3 da NR 6 - Equipamento de Proteção Individual, no que tange à apresentação, em todo EPI, do lote de fabricação em caracteres indeléveis e bem visíveis.


Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.


VERA OLÍMPIA GONÇALVES


Secretária de Inspeção do Trabalho


JUAREZ CORREIA BARROS JÚNIOR


Diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho


012. PORTARIA Nº 10, DE 23 DE MARÇO DE 2002, DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (D.O.U. de 24.04.2002, Seção 1, p. 100). Cria Grupos Especiais de Fiscalização em Feiras, Eventos e Congressos - GEFEC, define sua subordinação, finalidade, composição, atribuições e dá outras providências.


A SECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO, considerando o disposto nos incisos I e XIII, do art. 14, do Decreto nº 3.129, de 9 de agosto de 1999, que aprovou a Estrutura Regimental do Ministério do Trabalho e Emprego, resolve:


Art. 1º Ficam instituídos no âmbito das Delegacias Regionais do Trabalho, os Grupos Especiais de Fiscalização em Feiras, Eventos e Congressos - GEFEC vinculados às Chefias de Inspeção do Trabalho.


Art.2º Os GEFEC têm por finalidade uniformizar a atuação da fiscalização nos setores de Feiras, Eventos e Congressos, visando garantir os direitos dos trabalhadores que estiverem exercendo suas atividades nesses locais de trabalho.


Art.3º O GEFEC será composto por um supervisor, um coordenador nacional e um representante estadual, sem prejuízo das suas atribuições de rotina.


§ 1º Compete ao supervisor nacional promover articulações; estabelecer parcerias; representar o Ministério do Trabalho e Emprego junto às organizações ligadas ao setor; acompanhar, avaliar e supervisionar o planejamento das ações fiscais.


§ 2º Compete ao coordenador nacional formular as normas e diretrizes a serem observadas pela fiscalização; participar, em conjunto com os coordenadores estaduais, de estudos direcionados ao aperfeiçoamento e integração dos GEFEC; acompanhar, nos Estados participantes, o desenvolvimento das ações fiscais realizadas coletando para fins estatísticos, os resultados auferidos.


§ 3º Compete aos representantes estaduais organizar, acompanhar e viabilizar, junto às Chefias de Fiscalização do Trabalho, a participação dos Auditores - Fiscais do Trabalho necessários à execução das ações a serem realizadas; apurar, para fins estatísticos, os resultados obtidos nas ações efetuadas e, participar, em conjunto com o coordenador nacional, de estudos direcionados ao aperfeiçoamento e integração dos GEFEC.


Art. 4º O supervisor e o coordenador nacional serão designados pelo Secretário de Inspeção do Trabalho.


Art. 5º Cabe às Chefias da Inspeção do Trabalho submeter à apreciação dos Delegados Regionais do Trabalho, a indicação dos representantes estaduais dos GEFEC, cujos nomes serão encaminhados à aprovação do Titular da Secretaria de Inspeção do Trabalho.


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


VERA OLÍMPIA GONÇALVES


013. PORTARIA Nº 13, DE 02 DE ABRIL DE 2002, DA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NO RIO GRANDE DO SUL – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (D.O.U. de 04.04.2002, Seção 1, p. 64).


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 46218.005009/2002-32 resolve:


Artigo 1º Conceder autorização à empresa., Caxias Niquel Cromo Ltda situado a rua Frei Pacífico, 196 em Caxias do Sul, para reduzir o intervalo para repouso e alimentação para repouso e alimentação para 15 minutos para o (s) empregado (s), dos setores/estabelecimentos de Polimento, Banhos e Decapagem, 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


014. PORTARIA Nº 1.227,  DE 26 DE MARÇO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 02.04.2002, 1º Caderno, p. 12).


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 26.3.2002, o Dr. CARLOS HENRIQUE SELBACH, Juiz Titular da Vara do Trabalho de URUGUAIANA,  para a Vara do Trabalho de SANTA ROSA, que se encontra vaga em virtude da remoção, a pedido, da  Dra. ANITA JOB LÜBBE, conforme Portaria nº 799/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


015. PORTARIA Nº 1.345,  DE 04 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.04.2002, 1º Caderno, p. 157).


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 04.4.2002, o Dr. ROSIUL DE FREITAS AZAMBUJA, Juiz Titular da Vara do Trabalho de VACARIA,  para a 3ª Vara do Trabalho de SÃO LEOPOLDO, que se encontra vaga em virtude da remoção, a pedido, da  Dra. MARY HIWATASHI, conforme Portaria nº 1000/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


016. PORTARIA Nº 1.346,  DE 04 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.04.2002, 1º Caderno, p. 157).


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 04.4.2002, a Dra. ROSEMARIE TEIXEIRA SIEGMANN, Juíza Titular da 1ª Vara do Trabalho de BENTO GONÇALVES,  para a Vara do Trabalho de GUAÍBA, que se encontra vaga em virtude da remoção, a pedido, do  Dr. ROBERTO ANTONIO CARVALHO ZONTA, conforme Portaria nº 1001/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


017. PORTARIA Nº 1.347, DE 04 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.04.2002, 1º Caderno, p. 157).


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 04.4.2002, a Dra. SONIA MARIA FRAGA DA SILVA, Juíza Titular da 1ª Vara do Trabalho de CAXIAS DO SUL,  para a 2ª Vara do Trabalho de TAQUARA, que se encontra vaga em virtude da remoção, a pedido, do  Dr. CARLOS ALBERTO MAY, conforme Portaria nº 977/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


018. PORTARIA Nº 1.600, DE 18 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 23.04.2002, Seção 1, p. 72).


A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, de acordo com o artigo 96, inciso I, alínea “c” da Constituição Federal, combinado com o artigo 654, parágrafo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, com o artigo 40 do Regimento Interno deste Tribunal e, à vista do contido no Expediente TRT 4ª MA nº 48.784/2001, resolve NOMEAR, em virtude de aprovação em concurso público, homologado pelo Órgão Especial na sessão do dia 24 de agosto de 2001, obedecida a ordem de classificação, para exercer o cargo de JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, as candidatas a seguir relacionadas: ODETE CARLIN, em vaga decorrente da promoção do Dr. Cláudio Roberto Ost; CINTIA EDLER BITENCOURT, em vaga decorrente da promoção do Dr. José Luiz Dibe Vescovi e CRISTIANE BUENO MARINHO, em vaga decorrente da promoção do Dr. Carlos Henrique Selbach.


ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA


Presidente


019. PORTARIA Nº 1.633, DE 23 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 24.04.2002, 1º Caderno, p. 84).


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 23.4.2002, a Dra. SONIA MARIA FRAGA DA SILVA, Juíza Titular da 2ª Vara do Trabalho de TAQUARA,  para a 1ª Vara do Trabalho de TAQUARA, que se encontra vaga em virtude da aposentadoria da Juíza Titular,  Dra. VERA LÚCIA KOLLING, conforme Portaria nº 974/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


020. PORTARIA Nº 1.634, DE 23 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 24.04.2002, 1º Caderno, p. 84).


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 23.4.2002, a Dra. ANITA JOB LÜBBE, Juíza Titular da Vara do Trabalho de CRUZ ALTA, para a Vara do Trabalho de CACHOEIRA DO SUL, que se encontra vaga em virtude da remoção, a pedido, do  Dr. RODOLFO DO NASCIMENTO KRIEGER, conforme Portaria nº 1154/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


RESOLUÇÕES

021. RESOLUÇÃO Nº 110, DE 04 DE ABRIL DE 2002, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (D.J.U. de 15.04.2002, Seção 1, p. 368).


CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em Sessão Ordinária hoje realizada, sob a Presidência do Exmo. Ministro Francisco Fausto, Vice-Presidente no exercício Regimental da Presidência do Tribunal, presentes os Exmos. Ministros Wagner Pimenta, Ronaldo Lopes Leal, Rider Nogueira de Brito, José Luciano de Castilho Pereira, Milton de Moura França, João Oreste Dalazen, Gelson de Azevedo, Antônio José de Barros Levenhagen, Ives Gandra da Silva Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi e José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes e a Exma. Subprocuradora-Geral do Trabalho, Dra. Maria de Fátima Rosa Lourenço, ao apreciar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência suscitado no Processo nº TST-IUJ-ROAR-471.683/1998-1, DECIDIU alterar a redação do Enunciado nº 99 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal, que passará 


a vigorar nos termos a seguir transcritos:


“ENUNCIADO Nº 99. AÇÃO RESCISÓRIA. DESERÇÃO. PRAZO.


Ao recorrer de decisão condenatória em ação rescisória, deve o empregador vencido efetuar, no prazo, no limite e nos termos da legislação vigente, sob pena de deserção, o depósito recursal.”


Sala de Sessões, 4 de abril de 2002


VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO


Diretor-Geral de Coordenação Judiciária


022. RESOLUÇÃO Nº 111, DE 04 DE ABRIL DE 2002, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (D.J.U. de 15.04.2002, Seção 1, p. 368).


CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em Sessão Ordinária hoje realizada, sob a Presidência do Exmo. Ministro Francisco Fausto, Vice-Presidente no exercício Regimental da Presidência do Tribunal, presentes os Exmos. Ministros Wagner Pimenta, Ronaldo Lopes Leal, Rider Nogueira de Brito, José Luciano de Castilho Pereira, Milton de Moura França, João Oreste Dalazen, Gelson de Azevedo, Antônio José de Barros Levenhagen, Ives Gandra da Silva Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi e José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes e a Exma. Subprocuradora-Geral do Trabalho, Dra. Maria de Fátima Rosa Lourenço, ao apreciar a proposta formulada nos termos do artigo 197 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, autuada sob o nº TST-MA-9385-2002-000-00-00-0, DECIDIU alterar a redação do Enunciado nº 363 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal, que passará a vigorar nos termos a seguir transcritos:


“ENUNCIADO Nº 363. CONTRATO NULO. EFEITOS


A contratação de servidor público, após a Constituição de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, II, e § 2º, somente conferindo-lhe direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o salário-mínimo/hora.”


Sala de Sessões, 4 de abril de 2002


VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO


Diretor-Geral de Coordenação Judiciária


RESOLUÇÃO NORMATIVA

023. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 52, DE 19 DE ABRIL DE 2002, DO CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (D.O.U. de 23.04.2002, Seção 1, p. 102). Disciplina a concessão de autorização de trabalho a estrangeiro portador de visto permanente na função de Conselheiro, titular ou suplente, Administrador, Diretor ou Gerente, de sociedade civil ou comercial, com poderes de representação geral, para exercer, concomitantemente, funções em empresas pertencentes a mesmo grupo ou conglomerado econômico.


O Conselho Nacional de Imigração, instituído pela Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1.992, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 840, de 22 de junho de 1993, resolve:


Art. 1º O estrangeiro portador de visto permanente na função de Conselheiro, titular ou suplente, Administrador, Diretor ou Gerente, de sociedade civil ou comercial, com poderes de representação geral poderá, nos termos desta Resolução Normativa, exercer concomitantemente, funções em outras empresas pertencentes ao mesmo grupo ou conglomerado econômico.


Parágrafo Único. Para os efeitos desta Resolução Normativa, considera-se grupo ou conglomerado econômico o conjunto de empresas que possuam, direta ou indiretamente, o mesmo controlador ou que mantenham, direta ou indiretamente, entre si, vínculos de coligação ou controle.


Art. 2º Após a efetivação do estrangeiro no cargo para o qual foi inicialmente autorizado, será admitido o exercício concomitante de função de dirigente em empresas do mesmo grupo ou conglomerado econômico, mediante anuência prévia do Ministério do Trabalho e Emprego, desde que, além de apresentados os documentos previstos na Portaria nº 132, de 21 de março de 2002 e na Resolução Normativa nº 10, de 11 de novembro de 1997, do Conselho Nacional de Imigração, sejam cumpridos os seguintes requisitos:


I - apresentação de requerimento, fazendo referência ao processo que originou o visto inicial;


II - comprovação do vínculo associativo existente entre as empresas do grupo ou conglomerado econômico;


III - comprovação, para cada dirigente estrangeiro, do investimento, no grupo ou conglomerado econômico, de capital estrangeiro mínimo exigido, de acordo com o artigo 2º, itens I e II da Resolução Normativa nº 10, de 11 de novembro de 1.997;


IV - apresentação do ato de indicação do estrangeiro para o cargo, que deverá constar do contrato/estatuto social;


V - apresentação de carta de anuência ao exercício de cargo em concomitância, firmada pela empresa para a qual o estrangeiro foi inicialmente autorizado.


Art. 3º Quando se tratar de indicação de dirigente, com poderes de representação geral, em instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, deverá ser apresentada carta homologatória dessa Autarquia, com a aprovação do estrangeiro para o cargo.


Art. 4º Quando se tratar de representação de instituições financeiras e assemelhadas, sem efetuar operação bancária, deverá ser apresentado o respectivo credenciamento no Banco Central do Brasil.


Art. 5º Quando se tratar de indicação de membros para ocupar cargos no Conselho de Administração, no Conselho Deliberativo, na Diretoria, no Conselho Consultivo, no Conselho Fiscal e em outros órgãos estatutários, em sociedades seguradoras, de capitalização e entidades abertas de previdência privada, deverá ser apresentada a homologação, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, da aprovação do estrangeiro para o cargo.


Art. 6º O prazo da autorização para o exercício concomitante de função estará condicionado ao mesmo prazo da autorização inicial, observados o disposto no contrato/estatuto social da empresa e os limites constantes do artigo 18, da Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980.


Art. 7º Em nenhuma hipótese poderão os dirigentes relacionados no artigo 1º ocupar, concomitantemente, outro cargo ou exercer outra função, em empresa diversa, sem a autorização de que trata esta Resolução Normativa.


Parágrafo único. A inobservância desta Resolução Normativa sujeitará a empresa que mantiver o estrangeiro irregularmente no país ao disposto nos incisos VII e X, do artigo 125, combinado com o artigo 126, da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980.


Art. 8º As empresas integrantes de mesmo grupo ou conglomerado econômico que possuam dirigentes estrangeiros exercendo as funções de que trata a presente Resolução Normativa terão o prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua publicação, para requerer o reconhecimento de concomitância perante o Ministério do Trabalho e Emprego.


Art. 9º Esta Resolução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.


ALVARO GURGEL DE ALENCAR


Presidente do Conselho


PROVIMENTOS

024. PROVIMENTO Nº 02, DE 08 DE ABRIL DE 2002, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (D.J.U. de 10.04.2002, Seção 1, p. 426). Determina aos juízes que dêem ciência ao devedor-executado ou a seu sucessor da decisão ou do despacho que autorizar a liberação total ou parcial do depósito judicial ao exeqüente.


O Exmo. Sr. Ministro VANTUIL ABDALA, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, no uso de suas atribuições legais e regimentais,


CONSIDERANDO:


1. A obrigação legal de as pessoas físicas ou jurídicas efetivarem os recolhimentos de IMPOSTO DE RENDA DECORRENTES DE DÉBITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS;


2. A existência de prazos previstos em lei para efetivação desses recolhimentos, sob pena de multa e juros de mora;


3. Que a ausência de ciência do executado quanto à decisão ou despacho que disponibiliza o depósito judicial dificulta o cumprimento daquela obrigação, no prazo legal, resolve:


1. Determinar aos juízes que dêem ciência ao devedor-executado ou a seu sucessor da decisão ou do despacho que autorizar a liberação total ou parcial do depósito judicial ao exeqüente.


2. Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.


Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.


Brasília, 08 de abril de 2002.


VANTUIL ABDALA


Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho


025. PROVIMENTO Nº 03, DE 08 DE ABRIL DE 2002, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (D.J.U. de 10.04.2002, Seção 1, pp. 425-426). Revoga os Provimentos nºs 5/2000, 1/2000, 2/1998, 3/1997, 1/1991, 1/1990, 2/1989, 1/1988, 3/1984, 1/1983, 10/1980, 4/1980, 7/1980, 1/1978, 1/1977, 9/1975, 2/1973, 1/1973, 1/1972, 1/1968, 3/1965 e 1/1964, pelas razões que enumera.


O Exmo. Sr. Ministro VANTUIL ABDALA, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, no uso de suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO:


1. A competência regimental do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, para expedir e revogar provimentos disciplinando os procedimentos a serem adotados pelos órgãos da Justiça do Trabalho;


2. A superação de diversos provimentos da Corregedoria-Geral pela superveniência de legislação específica ou atos normativos emanados do Colendo TST com eles incompatíveis;


3. Os problemas gerados pela diversidade de provimentos regulando a mesma matéria, prejudicando a uniformização procedimental nos órgãos correicionados e, conseqüentemente, a administração regular da justiça.


RESOLVE:


1. – Revogar expressamente os Provimentos nºs 5/2000, 1/2000, 2/1998, 3/1997, 1/1991, 1/1990, 2/1989, 1/1988, 3/1984, 1/1983, 10/1980, 4/1980, 7/1980, 1/1978, 1/1977, 9/1975, 7/1975, 2/1973, 1/1973, 1/1972, 1/1968, 3/1965 e 1/1964, pelas razões que enumera:


1.1 – PROVIMENTO Nº 5/2000


Razões: Revoga-se o presente provimento tendo em vista os inúmeros questionamentos jurídicos e de ordem prática que vêm sendo apresentados a esta Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e, também, considerando a manifestação unânime do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho – COLEPRECOR expondo as dificuldades na aplicação deste provimento e solicitando a sua revogação.


1.2 – PROVIMENTOS NºS 1/2000, 1/1972 E 3/1965


Razões: Os provimentos em tela tratam de questões atinentes aos juízes classistas, matérias já superadas pela extinção da representação classista na Justiça do Trabalho com o advento da Emenda Constitucional nº 24/99.


1.3 – PROVIMENTO Nº 2/1998


Razões: O provimento trata de atraso na movimentação processual do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, verificada no mês de maio de 1998, cujos efeitos se exauriram por suas próprias determinações e providências.


1.4 – PROVIMENTO Nº 3/1997


Razões: As tabelas publicadas em anexo ao referido Provimento nº 3/1997, bem como os itens I, II, III e IV, já foram revogados pelo Provimento nº 001/1998.


1.5 – PROVIMENTOS NºS 1/1991 E 2/1989


Razões: Estes provimentos já estão revogados tacitamente desde a edição da Lei nº 8.177/91, que alterou as normas relativas aos depósitos recursais na Justiça do Trabalho.


1.6 – PROVIMENTOS NºS 1/1990 E 3/1984


Razões: A matéria regulamentada por estes provimentos, qual seja, recolhimentos previdenciários e fiscais decorrentes de sentenças judiciais trabalhistas, está superada pelos termos 002/1993, artigos 7º e 8º, §§ 1º e 2º, e 001/1996, artigo 3º, §§ 1º e 2º.


1.7 – PROVIMENTOS NºS 1/1988, 1/1978 E 1/1973


Razões: A questão do processamento dos agravos de instrumento encontra-se disciplinada na Instrução Normativa nº 16/1999, que interpretou a Lei nº 9.756/98, estando superados os termos destes provimentos.


1.8 – PROVIMENTOS NºS 1/1983 E 1/1968


Razões: A matéria relativa à depósito recursal, objeto destes provimentos, encontra-se inteiramente regulamentada pela Instrução Normativa nº 3/1993 deste Colendo TST.


1.9 – PROVIMENTOS NºS 10/1980, 4/1980 E 9/1975


Razões: Estes provimentos foram tacitamente revogados pela Resolução Administrativa nº 48/1990, que revogou as Resoluções Administrativas nºs 84/85 e 52/86 quanto ao cálculo, pagamento e recolhimento das custas e emolumentos.


1.10 – PROVIMENTO Nº 7/1980


Razões: A Lei nº 7.788/89, em seu art. 7º, extinguiu o efeito suspensivo em processos de dissídios coletivos, revogando tacitamente os termos deste provimento.


1.11 – PROVIMENTO Nº 1/1977


Razões: Os recursos no processo trabalhista não possuem mais efeito suspensivo (art. 899 da CLT), inclusive o recurso de revista, em face da alteração do § 2º do art. 896 da CLT pela Lei nº 9.756/98. Também não existe mais a necessidade de que seja certificado o transcurso do prazo de solicitação da carta de sentença, matéria tratada neste provimento, na medida em que o inciso II, parágrafo único, letra “c”, da Instrução Normativa nº 16/2000, que interpreta a Lei nº 9.756/98, com relação ao agravo de instrumento, sequer exige a intimação do credor para a apresentação de pedido de extração de carta de sentença. 


1.12 – PROVIMENTO Nº 7/1975


Razões: A questão relativa ao prazo para apresentação de informações à Corregedoria-Geral, objeto deste provimento, passou a ser regulada pelo próprio Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, em seu art. 17, inciso I.


1.13 – PROVIMENTO Nº 2/1973


Razões: A redação deste provimento está superada pelos termos da Lei nº 8.036/90 e do Decreto nº 99.684/90, que regulam a movimentação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 


1.14 – PROVIMENTO Nº 1/1964


Razões: O provimento em questão exige a cobrança das despesas atinentes à emissão de certidões, instrumentos de agravos, cartas de sentenças e traslados de peças processuais em andamento, estando superado pelos termos da Resolução Administrativa nº 48/90.


2 – Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.


Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.


Brasília, 08 de abril de 2002.


VANTUIL ABDALA


Ministro Corregedor-Geral 


ATO


026. ATO Nº 153, DE 22 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (D.J.U. de 24.04.2002, Seção 1, p. 350).


O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso das atribuições legais e regimentais, expede o presente Ato de composição do Tribunal e de seus Órgãos Judicantes, nos termos do artigo 24, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho.


TRIBUNAL PLENO


Ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros – Presidente do Tribunal


Ministro Vantuil Abdala – Vice-Presidente


Ministro Ronaldo Lopes Leal – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho


Ministro Wagner Pimenta 


Ministro Rider Nogueira de Brito


Ministro José Luciano de Castilho Pereira


Ministro Milton de Moura França


Ministro João Oreste Dalazen


Ministro Gelson de Azevedo


Ministro Carlos Alberto Reis de Paula


Ministro Antônio José de Barros Levenhagen


Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho


Ministro João Batista Brito Pereira


Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi


Ministro José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes


Ministro Renato de Lacerda Paiva


SEÇÃO ADMINISTRATIVA


Ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros – Presidente do Tribunal


Ministro Vantuil Abdala – Vice-Presidente


Ministro Ronaldo Lopes Leal – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho


Ministro Wagner Pimenta


Ministro Rider Nogueira de Brito


Ministro José Luciano de Castilho Pereira


Ministro Milton de Moura França


SEÇÃO DE DISSÍDIOS COLETIVOS


Ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros – Presidente do Tribunal


Ministro Vantuil Abdala – Vice-Presidente


Ministro Ronaldo Lopes Leal – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho


Ministro Wagner Pimenta


Ministro Rider Nogueira de Brito


Ministro José Luciano de Castilho Pereira


Ministro Milton de Moura França


Ministro João Oreste Dalazen


Ministro Gelson de Azevedo


SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS


Ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros – Presidente do Tribunal


Ministro Vantuil Abdala – Vice-Presidente


Ministro Ronaldo Lopes Leal – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho


Ministro Wagner Pimenta


Ministro Rider Nogueira de Brito


Ministro José Luciano de Castilho Pereira


Ministro Milton de Moura França


Ministro João Oreste Dalazen


Ministro Carlos Alberto Reis de Paula


Ministro João Batista Brito Pereira


Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi


SUBSEÇÃO II ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS


Ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros – Presidente do Tribunal


Ministro Vantuil Abdala – Vice-Presidente


Ministro Ronaldo Lopes Leal – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho


Ministro Gelson de Azevedo


Ministro Antônio José de Barros Levenhagen


Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho


Ministro José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes


Ministro Renato de Lacerda Paiva


Juiz Convocado Aloysio Silva Corrêa da Veiga


PRIMEIRA TURMA


Ministro Wagner Pimenta


Ministro João Oreste Dalazen


Juiz Convocado Aloysio Silva Corrêa da Veiga


SEGUNDA TURMA


Ministro José Luciano de Castilho Pereira


Ministro José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes


Ministro Renato de Lacerda Paiva


TERCEIRA TURMA


Ministro Vantuil Abdala -Vice-Presidente


Ministro Carlos Alberto Reis de Paula


Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi


QUARTA TURMA


Ministro Milton de Moura França


Ministro Antônio José de Barros Levenhagen


Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho


QUINTA TURMA


Ministro Rider Nogueira de Brito


Ministro Gelson de Azevedo


Ministro João Batista Brito Pereira


FRANCISCO FAUSTO PAULA DE MEDEIROS


Ministro Presidente


ENUNCIADOS


027. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 99 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (RESOLUÇÃO Nº 111, DE 04 DE ABRIL DE 2002, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - D.J.U. de 15.04.2002, Seção 1, p. 368).


“ENUNCIADO Nº 99. AÇÃO RESCISÓRIA. DESERÇÃO. PRAZO.


Ao recorrer de decisão condenatória em ação rescisória, deve o empregador vencido efetuar, no prazo, no limite e nos termos da legislação vigente, sob pena de deserção, o depósito recursal.”


Sala de Sessões, 4 de abril de 2002


VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO


Diretor-Geral de Coordenação Judiciária


028. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 363 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (RESOLUÇÃO Nº 111, DE 04 DE ABRIL DE 2002, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - D.J.U. de 15.04.2002, Seção 1, p. 368).


“ENUNCIADO Nº 363. CONTRATO NULO. EFEITOS


A contratação de servidor público, após a Constituição de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, II, e § 2º, somente conferindo-lhe direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o salário-mínimo/hora.”


Sala de Sessões, 4 de abril de 2002


VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO


Diretor-Geral de Coordenação Judiciária


SÚMULAS ADMINISTRATIVAS


029. SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 10, DE 19 DE ABRIL DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (D.O.U. de 24.04.2002, Seção 1, p. 6).


O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4, inciso XII, da Lei Complementar n73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no art. 43, caput e § 1, da mesma Lei Complementar, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos da representação judicial da União, das autarquias e das fundações públicas, a ser publicada no Diário Oficial da União por três dias consecutivos:


"Da decisão judicial que entender incabível a remessa necessária nos embargos à execução opostos pela Fazenda Pública, não se interporá recurso."


JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: EREsp 241.875/SC e EREsp 258.097/RS (Corte Especial); EREsp 226.551/PR (Terceira Seção); REsp 223.083/PR (Segunda Turma).


GILMAR FERREIRA MENDES


030. SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 11, DE 19 DE ABRIL DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (D.O.U. de 24.04.2002, Seção 1, p. 6).


O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4, inciso XII, da Lei Complementar n73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no art. 43, caput e § 1, da mesma Lei Complementar, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos da representação judicial da União, das autarquias e das fundações públicas, a ser publicada no Diário Oficial da União por três dias consecutivos:


"Não se argüirá a impossibilidade de apreciação da remessa necessária em decisão monocrática proferida nos termos do art. 557, do CPC”.


JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: EREsp 241.875/SC e EREsp 258.097/RS (Corte Especial); EREsp 226.551/PR (Terceira Seção); REsp 223.083/PR (Segunda Turma).


GILMAR FERREIRA MENDES


031. SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 12, DE 19 DE ABRIL DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (D.O.U. de 24.04.2002, Seção 1, p. 7).


O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4, inciso XII, da Lei Complementar n73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no art. 43, caput e § 1, da mesma Lei Complementar, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos da representação judicial da União, das autarquias e das fundações públicas, a ser publicada no Diário Oficial da União por três dias consecutivos:


"Da decisão judicial que confirmar a competência de vara federal de capital de estado-membro para processar e julgar ação relativa a benefício previdenciário de segurado domiciliado sob a circunscrição judiciária de outra vara federal do mesmo estado-membro, não se interporá recurso."


JURISPRUDÊNCIA: Supremo Tribunal Federal: RE 285.936/RS (Primeira Turma); RE 288.271/RS, AgRgRE 292066 e AgRgRE 288.271/RS (Segunda Turma).


GILMAR FERREIRA MENDES


032. SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 13, DE 19 DE ABRIL DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (D.O.U. de 24.04.2002, Seção 1, p. 7).


O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4, inciso XII, da Lei Complementar n73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no art. 43, caput e § 1, da mesma Lei Complementar, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos da representação judicial da União, das autarquias e das fundações públicas, a ser publicada no Diário Oficial da União por três dias consecutivos:


"Da decisão judicial que excluir a incidência de multa fiscal sobre a massa falida, não se interporá recurso."


JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: EREsp 208.107/PR (Primeira Seção); REsp 255.678/SP (Primeira Turma); REsp 235.396/SC (Segunda Turma).


GILMAR FERREIRA MENDES


033. SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 14, DE 19 DE ABRIL DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (D.O.U. de 24.04.2002, Seção 1, p. 7).


O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4, inciso XII, da Lei Complementar n73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no art. 43, caput e § 1, da mesma Lei Complementar, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos da representação judicial 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 incidência da taxa SELIC, em substituição à correção monetária e juros, a partir de 1º de janeiro de 1996, nas compensações ou restituições de contribuições previdenciárias, não se interporá recurso."


JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça - AEREsp 199.643/SP (Primeira Seção); REsp 308.176/PR e 267.847/SC (Primeira Turma); REsp 205.092/SP (Segunda Turma).


GILMAR FERREIRA MENDES


034. SÚMULA ADMINISTRATIVA Nº 15, DE 19 DE ABRIL DE 2002, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (D.O.U. de 24.04.2002, Seção 1, p. 7).


O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4, inciso XII, da Lei Complementar n73, de 10 de fevereiro de 1993, e tendo em vista o disposto no art. 43, caput e § 1, da mesma Lei Complementar, edita a presente Súmula Administrativa, de caráter obrigatório a todos os órgãos jurídicos da representação judicial da União, das autarquias e das fundações públicas, a ser publicada no Diário Oficial da União por três dias consecutivos:


"Da decisão judicial que restabelecer benefício previdenciário, suspenso por possível ocorrência de fraude, sem a prévia apuração em processo administrativo, não se interporá recurso."


JURISPRUDÊNCIA: Superior Tribunal de Justiça: RES`s nºs 172.869-SP; 172.252-SP; 210.038-SP; 149.205-SP (Quinta Turma); RESP´s nºs: 174.435-SP; 140.766-PE (Sexta Turma).


GILMAR FERREIRA MENDES


INFORMATIVOS DO STF


035. INFORMATIVO Nº 262/STF – 25 de março a 05 de abril de 2002.


PLENÁRIO


TRT: Composição


Concluído o julgamento de mandado de segurança impetrado pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho contra as Resoluções Administrativas 36/2000 e 39/2000 do TRT da 5ª Região (Bahia), que decidiram prover por juízes de carreira os cargos vagos em decorrência da extinção da representação classista, reduzindo para um quinto as vagas destinadas aos membros do Ministério Público e advogados (v. Informativo 261). O Tribunal, por unanimidade, indeferiu a segurança por entender que a EC 24/99, ao extinguir a representação classista na Justiça do Trabalho, adotou o critério do quinto constitucional para os Tribunais Regionais do Trabalho, em face da remissão do § 2º do art. 111 da CF ao art. 94. Afastou-se a alegação de que a EC 24/99 não teria alterado, na composição dos Tribunais Regionais do Trabalho, a regra especial da proporcionalidade estatuída para o Tribunal Superior do Trabalho (CF, art. 111, § 1º). MS 23.769-BA, rel. Ministra Ellen Gracie, 3.4.2002. (MS-23769)


TRANSCRIÇÕES


Ação Coletiva e Órgão de Jurisdição Nacional 


RMS 23.566-DF*


(v. Informativo 258)


RELATOR : MIN. MOREIRA ALVES


EMENTA: Recurso ordinário em mandado de segurança impetrado por Sindicato em favor de seus sindicalizados.


- Tendo o órgão prolator da sentença civil jurisdição nacional, como o Superior Tribunal de Justiça a tem, não se aplica a ele a exigência feita, na parte final do parágrafo único do artigo 2º da Lei 9.494/97 na redação que dada pela MP 1798-2/99 e reedições posteriores, de que a inicial da ação coletiva deverá ser acompanhada da relação nominal dos associados-substituídos das entidades associativas substitutas processuais deles.


Recurso a que se dá provimento para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que, afastada a preliminar processual que deu margem à extinção do processo sem julgamento do mérito, continue a julgar o mandado de segurança em causa como entender de direito.


Relatório: É este o teor do acórdão do Superior Tribunal de Justiça que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito: "O EXMO. SR. MINISTRO FERNANDO GONÇALVES (RELATOR): De início, cumpre afastar as preliminares de decadência, tratando-se de parcelas de trato sucessivo, e inadequação da via eleita, pois não há falar em impetração contra lei em tese, ante os efeitos concretos da determinação da Portaria Interministerial nº 26/95, ao divulgar as tabelas de reajustamento aplicando o índice de 22,07%.


Entretanto, a preliminar de ausência de requisito indispensável ao writ coletivo merece ser acolhida.


Com efeito, a MP nº 1798-2 de 11/03/99 e reedições posteriores, alterando o art. 2º da Lei nº 9.494/97, dispõe, verbis: "Art. 2º - A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra entidades da administração direta, autárquica e fundacional, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços."


Vale ressaltar, ainda, que a expressão "entidade associativa" in casu abarca os sindicatos, ante a condição de substituídos dos associados, salientada no dispositivo.


Assim, conquanto devidamente autorizado o sindicato, em assembléia realizada, indispensável à propositura da ação mandamental, in casu ajuizada em 30/04/99, já na vigência do dispositivo legal em apreço, a instrução da petição inicial com a relação nominal dos sindicalizados, considerada a natureza especial do writ, que exige prova pré-constituída.


Ante o exposto, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito (art. 267, I, CPC)." (fls. 81/82)


Contra esse aresto foi interposto recurso ordinário em que se sustenta que o artigo 2º da Lei 9.494/97 é inconstitucional porque os Sindicatos, em face dos artigos 8º, III, e 5º, LXX, "b", da Constituição, são substitutos processuais de seus sindicalizados, independendo, portanto, de autorização expressa destes, e conseqüentemente da juntada de ata da assembléia específica para a impetração da segurança e dos endereços de seus associados. Invoca, a respeito, precedentes do próprio STJ e desta Corte.


Admitido o recurso ordinário e devidamente contra-arrazoado, sobre ele assim se manifesta a Procuradoria-Geral da República em parecer do Dr. Vicente de Paulo Saraiva: "Recurso ordinário em mandado de segurança (fls. 88/95), interposto com base no art. 102, II, a da Constituição Federal, contra o V. Acórdão proferido pela Eg. Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (fls. 80/84) que, à unanimidade, julgou extinto o processo sem exame do mérito, assim ementado: "MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. INSTRUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. RELAÇÃO NOMINAL. SINDICALIZADOS. MP Nº 1.798-2 E REEDIÇÕES POSTERIORES. LEI Nº 9.494/97. ART. 2º. 1. Nas ações coletivas propostas por entidade associativa, abrangidos os sindicatos, na defesa dos interesses e direitos de seus associados, contra órgãos da administração direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é necessária a instrução da petição inicial com a ata da assembléia que a autorizou e a relação nominal dos associados e indicação dos respectivos endereços, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.494/97, alterado pela Medida Provisória nº 1.798-2 e reedições posteriores. 2. Processo extinto."


1.1 Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, visando à obtenção de tutela jurisdicional que assegurasse à categoria reajuste salarial de 3,17%, decorrentes da Lei nº 8.880/94.


1.2 O Eg. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a questão, acolheu a preliminar suscitada pela recorrida, salientando que seria indispensável, na hipótese, a inclusão de listagem completa dos substituídos na ação.


1.3 No presente recurso, o Sindicato recorrente sustenta que o acórdão guerreado contrariou o disposto no art. 8º, III e art. 5º, LXX, b da Constituição Federal. Sustenta que, na qualidade de substitutos processuais, os sindicatos teriam legitimidade para defender os direitos dos filiados, judicial ou extrajudicialmente, independentemente de autorização expressa, diante da previsão de tal prerrogativa no respectivo Estatuto.


2. A irresignação do recorrente merece acolhimento. Com efeito, o mandado de segurança coletivo constitui remédio constitucional destinado à proteção dos direitos e garantias fundamentais, que pode ser manejado por partido político com representação no Congresso Nacional e organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros associados, conforme se infere do teor do art. 5º, LXX, a e b. Tal instrumento está direcionado à defesa dos direitos coletivos, incluindo os direitos coletivos em sentido estrito, os interesses homogêneos, bem como os interesses difusos, contra ato, omissão ou abuso de poder por parte de autoridade.


2.1 A própria Lei Maior já define a legitimação ativa e passiva para a propositura do mandamus coletivo. Assim, em caráter de substituição processual são legitimados os partidos políticos que atendam às exigências previstas no próprio texto constitucional, além das organizações sindicais, entidades de classe ou associações, desde que mediante o preenchimento de três requisitos: que estejam legalmente constituídas, em funcionamento há pelo menos um ano e que postulem a defesa dos interesses de seus membros ou associados.


Ora, a Lei Maior não reputou indispensável a autorização expressa dos filiados ou associados para que as entidades respectivas pudessem defender seus direitos judicial ou administrativamente. A existência de direito subjetivo comum aos componentes, somado à chamada pertinência temática com as finalidades da instituição, já bastam para que tais entidades possam defender os direitos da categoria em juízo, diante da autorização genérica prevista nos estatutos.


2.2 A doutrina é assente quanto ao tema, valendo transcrever a lição de ALEXANDRE DE MORAES em sua obra "Direito Constitucional" (6ª ed., págs. 162/163): "Em relação aos sindicatos ou associações legitimadas, o ajuizamento do mandado de segurança coletivo exige a existência de um direito subjetivo comum aos integrantes da categoria, não necessariamente com exclusividade, mas que demonstre manifesta pertinência temática com os seus objetivos institucionais. Presentes esses requisitos, o Supremo Tribunal Federal já afirmou reiteradas vezes que a Constituição Federal não exige das associações, prévia e específica autorização dos associados para o ajuizamento do mandado de segurança, bastando a autorização genérica constante em seus estatutos sociais. Desta forma, em relação à legitimidade ativa no mandado de segurança coletivo importante concluir que:A legitimação é extraordinária, ocorrendo, em tal caso, substituição processual; Não se exige, tratando-se de segurança coletiva, da autorização expressa aludida no inc. XXI do art. 5º da CF, que contempla hipótese de representação e não de substituição processual." (Negritos não-originais)


2.3 Na hipótese ventilada, o sindicato recorrente comprovou a existência de autorização genérica dos integrantes da categoria, consubstanciada no art. 3º, I do Estatuto (fls. 13), além do direito subjetivo comum e da pertinência temática com os fins institucionais. Logo, não há que se falar em ilegitimidade ativa do sindicato recorrente, o qual atua na condição de substituto processual.


2.4 Essa Eg. Corte Suprema já se posicionou quanto à discussão ora travada, considerando desnecessária a autorização expressa dos filiados ou associados para impetração do mandado de segurança coletivo. É o que se extrai da ementa abaixo, exarada no MS nº 22132 (DJU 18/11/96, pág. 39848, Rel. Min. Carlos Velloso): "CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA: DESNECESSIDADE. OBJETO A SER PROTEGIDO PELA SEGURANÇA COLETIVA. C.F., ART. 5º, LXX, b. MANDADO SE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE: NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 266-STF. I - A legitimação das organizações sindicais, entidade de classe ou associação, para a segurança coletiva, é extraordinária, ocorrendo, em tal caso, substituição processual. CF, art. 5º, LXX. II - Não se exige, tratando-se de segurança coletiva, a autorização expressa aludida no inc. XXI do art. 5º, CF, que contempla hipótese de representação. III - O objeto do mandado de segurança coletivo será um direito dos associados, independentemente de guardar vínculo com os fins próprios da entidade impetrante do writ, exigindo-se, entretanto, que o direito esteja compreendido nas atividades exercidas pelos associados, mas não se exigindo que o direito seja peculiar, próprio, da classe. (...)" (Negritos não-originais)


Nesse mesmo sentido: RMS nº 21.514, Rel. Min. Marco Aurélio (DJU 18/06/93, pág. 12111); e RE nº 175.401-0, Rel. Min. Ilmar Galvão. 


3. Portanto, considerando que o acórdão hostilizado se distancia do entendimento outorgado por esse Pretório Excelso ao tema ventilado, bem como do posicionamento doutrinário, o parecer é pelo provimento do recurso." (fls. 165/169)


É o relatório.


Voto: 1. No caso presente, o Superior Tribunal de Justiça, para julgar extinto o processo sem julgamento do mérito, se fundou na parte final do disposto no parágrafo único do artigo 2º da Lei 9.494/97 na redação que lhe deram a Medida Provisória nº 1798-2/99 e reedições posteriores, porque, embora o Sindicato ora recorrente estivesse devidamente autorizado por assembléia que realizou, não juntou ele à inicial a relação nominal dos sindicalizados com a indicação dos respectivos endereços.


É este o teor do citado dispositivo: "Art. 2º-A - A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra entidades da administração direta, autárquica e fundacional, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços".


Do exame desse artigo, verifica-se, no que interessa ao julgamento deste recurso (a falta da relação nominal dos associados e a indicação dos respectivos endereços), que essa exigência em favor das entidades da administração direta, autárquica e fundacional dos entes integrantes da Federação se faz para facilitar a sua defesa, possibilitando-lhes conhecer de antemão quais os associados substituídos que serão abrangidos pela sentença que for favorável à entidade substituta processual, tendo em vista que, no "caput" do dispositivo, se estabelece que tal decisão só abrangerá os substituídos que tiverem, na data da propositura da ação coletiva, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator dela.


Assim sendo, essa exigência - que visa a restringir a eficácia da sentença ao âmbito territorial de competência do órgão que a prolata - não se aplica com relação aos órgãos da Justiça que, como o S.T.J., têm jurisdição nacional, daí resultando que suas decisões em ações coletivas, inclusive as proferidas em mandado de segurança, abrangem todos os substitutos onde quer que tenham domicílio no território nacional.


2. Em face do exposto, dou provimento ao presente recurso, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que, afastada essa preliminar que deu margem à extinção do processo sem julgamento do mérito, continue a julgar o mandado de segurança em causa como entender de direito.


* acórdão pendente de publicação


036. INFORMATIVO Nº 263/STF – 08 a 12 de abril de 2002.


PLENÁRIO


Reclamação e Tutela Antecipada


Em face do desrespeito à autoridade da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADC 4-DF - 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 procedente no mérito uma série de reclamações ajuizadas pela União contra decisões que, antecipando a tutela nos autos de ação ordinária, determinaram a incorporação, à totalidade dos vencimentos de servidores públicos, do percentual de 11,98%, decorrente da conversão de remuneração de URV para real. Precedente citado: RCL 846-SP (DJU de 14.12.2001).


RCL 777-DF, rel. Min. Moreira Alves, 10.4.2002. (RCL-777) 


RCL 785-RJ, rel. Min. Moreira Alves, 10.4.2002. (RCL-785) 


RCL 800-SP, rel. Min. Moreira Alves, 10.4.2002. (RCL-800)


SEGUNDA TURMA


Ação Civil Pública e Legitimidade do MPT


Julgando recurso extraordinário interposto contra acórdão do TST que rejeitara embargos infringentes opostos pelo Ministério Público do Trabalho - objetivando o reconhecimento de sua legitimidade ativa para propositura de ação civil pública em que se discute o direito de trabalhadores subaquáticos à jornada semanal (SIC) de 6 horas diárias, por realizarem o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento -, a Turma, afirmando a natureza coletiva dos interesses em causa, acolheu a alegação de ofensa ao art. 129, III, da CF, para dar provimento ao recurso extraordinário e declarar a legitimidade ad causam do Ministério Público do Trabalho (CF, art. 129: "São funções institucionais do Ministério Público: ... III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;). Precedente citado: RE 163.231-SP (DJU de 29.6.2001).


RE 213.015-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 8.4.2002. (RE-213015)


TRANSCRIÇÕES


Dano Moral e Atos Judiciais 


RE 228.977-SP*


(v. Informativo 259)


Relator: Min. Néri da Silveira


EMENTA: - Recurso extraordinário. Responsabilidade objetiva. Ação reparatória de dano por ato ilícito. Ilegitimidade de parte passiva. 2. Responsabilidade exclusiva do Estado. A autoridade judiciária não tem responsabilidade civil pelos atos jurisdicionais praticados. Os magistrados enquadram-se na espécie agente político, investidos para o exercício de atribuições constitucionais, sendo dotados de plena liberdade funcional no desempenho de suas funções, com prerrogativas próprias e legislação específica. 3. Ação que deveria ter sido ajuizada contra a Fazenda Estadual - responsável eventual pelos alegados danos causados pela autoridade judicial, ao exercer suas atribuições -, a qual, posteriormente, terá assegurado o direito de regresso contra o magistrado responsável, nas hipóteses de dolo ou culpa. 4. Legitimidade passiva reservada ao Estado. Ausência de responsabilidade concorrente em face dos eventuais prejuízos causados a terceiros pela autoridade julgadora no exercício de suas funções, a teor do art. 37, § 6º, da CF/88. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.


Relatório: Em apelação cível interposta visando reformar sentença que julgou extinto o processo, sem conhecimento do mérito, reconhecendo a ilegitimidade de parte passiva, nos autos de ação reparatória de dano por ato ilícito proposta pelo Prefeito Municipal, contra Juiz de Direito da Comarca de Serra Negra, em vista de termos usados em decisão prolatada em ação popular e em manifestação pública, a Quinta Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu acórdão dando-lhe provimento parcial, de onde destaco o seguinte (fls. 356): "Com essa orientação, pelos atos imputados ao juiz demandado - quer pelas expressões consideradas ofensivas à honra do autor, usadas em decisão prolatada em diplomação, quer em discurso proferido, quando da diplomação dos candidatos eleitos, no pleito realizado em 1992 - a responsabilidade direta não pode ser obliterada. Se essa responsabilidade se cinge à primeira hipótese, ou se abarca a segunda, é perquirição própria do merecimento, inadmissível neste estágio, sob pena de se suprimir um grau de jurisdição. A solução se resume em afastar a ilegitimidade passiva nos limites em que decretada. A Turma julgadora provê, em parte, a apelação para desconstituir a sentença de extinção do processo, sem apreciação do mérito, para que o feito tenha regular processamento."


José Antônio Lavouras Haicki, visando aclarar pontos do aresto que entendeu obscuros, interpôs os embargos de declaração de fls. 359/361, solicitando fossem esclarecidas a referência ao art. 133, do CPC, e a exclusão da incidência da regra contida no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.


A Câmara julgadora, entendendo inexistente a obscuridade alegada, por unanimidade, rejeitou os embargos interpostos.


O recorrente, com fundamento no art. 102, III, "a", da Carta Magna e, alegando que o acórdão prolatado ofendeu flagrantemente o art. 37, § 6º, da mesma Carta Constitucional, interpôs o recurso extraordinário de fls. 371/386 e, alegando necessidade de apreciação, incidenter tantum, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, interpôs recurso especial concomitantemente, às fls. 388/402.


Não foram apresentadas as contra-razões, conforme certificado às fls. 419.


Em despacho de fls. 421/423 os recursos foram deferidos pelo ilustre 3º Vice-Presidente do Tribunal a quo.


No Superior Tribunal de Justiça, em despacho do ilustre Ministro relator, o recurso especial foi sobrestado até exame do recurso extraordinário por esta Corte.


Vindo-me conclusos, abri vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento do recurso, em parecer de fls. 439/445, do qual destaco o seguinte, verbis: "A irresignação do recorrente merece acolhimento, já que a autoridade judiciária não tem responsabilidade civil pelos atos jurisdicionais praticados. É que, embora seja considerada um agente público - que são todas as físicas que exercem alguma função estatal, em caráter definitivo ou transitório -, os magistrados se enquadram na espécie agente político. Estes, são investidos para o exercício de atribuições constitucionais, sendo dotados de plena liberdade funcional no desempenho de suas funções, com prerrogativas próprias e legislação específica, requisitos, aliás, indispensáveis ao exercício de suas funções decisórias. (...) Tais agentes, portanto, não agem em nome próprio, mas em nome do Estado, exercendo função eminentemente pública, de modo que não há como lhes atribuir responsabilidade direta por eventuais danos causados a terceiros no desempenho de suas funções. Com efeito, o magistrado, ao outorgar a prestação jurisdicional, atuou em nome do Estado-Juiz, exercendo a atribuição que lhe fora imposta constitucionalmente.".


É o relatório.


Voto: A Procuradoria-Geral da República, às fls. 440/445, opinou no sentido do conhecimento e provimento do recurso, cabendo, do parecer, destacar (fls. 440/445), verbis:"1.4 A autoridade monocrática julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do demandado, considerando, para tanto, que os atos supostamente ofensivos teriam sido praticados pela autoridade judiciária no exercício de suas funções. Logo, a ação deveria ter sido proposta em face do Estado, a teor do disposto no art. 37, § 6º da CF (fls. 319/323). 1.5 O d. Colegiado local, por sua vez, ao dar provimento parcial à apelação, destacou a responsabilidade concorrente do demandado, nos seguintes termos: "Em síntese, a doutrina e jurisprudência analisadas, resulta descartada a posição de negativa da responsabilidade direta do juiz, pois confronta com o texto expresso no art. 133 do CPC. Prevalecem, portanto, as diretrizes que admitem essa responsabilidade, de modo concorrente, quer do Estado e do juiz, quer, exclusivamente, do último, autorizando que a tutela para recomposição do dano, com relação a ele, possa ser pleiteada por quem teve direito subjetivo atingido. Com essa orientação, pelos atos imputados ao juiz demandado quer pelas expressões consideradas ofensivas à honra do autor, usadas em decisão prolatada em ação popular, quer em discurso proferido, quando da diplomação dos candidatos eleitos, no pleito de 1992 - a responsabilidade direta não pode ser obliterada. Se essa responsabilidade se cinge à primeira hipótese, ou se abarca a segunda, é perquirição própria de merecimento, inadmissível neste estágio, sob pena de se suprimir um grau de jurisdição. A solução se resume em afastar a ilegitimidade passiva nos limites em que decretada."


Assim, desconstituiu a r. sentença que extinguiu o processo, determinando o regular prosseguimento da ação.1.6 No apelo extremo, o recorrente alega afronta ao art. 37, § 6º da Constituição Federal, sob o fundamento de que seria exclusiva a responsabilidade do Estado. 2. A irresignação do recorrente merece acolhimento, já que a autoridade judiciária não tem responsabilidade civil pelos atos jurisdicionais praticados. É que, embora seja considerada um agente público - que são todas as pessoas físicas que exercem alguma função estatal, em caráter definitivo ou transitório -, os magistrados se enquadram na espécie agente político. Estes são investidos para o exercício de atribuições constitucionais, sendo dotados de plena liberdade funcional no desempenho de suas funções, com prerrogativas próprias e legislação específica, requisitos, aliás, indispensáveis ao exercício de suas funções decisórias. É o que elucida o saudoso HELY LOPES MEIRELLES, em sua obra "Direito Administrativo Brasileiro" (18ª ed., pág. 72): "Os agentes políticos exercem funções governamentais, judiciais e quase-judiciais, elaborando normas legais, conduzindo os negócios públicos, decidindo e atuando com independência nos assuntos de sua competência. São as autoridades públicas supremas do Governo e da Administração na área de sua atuação, pois não estão hierarquizadas, sujeitando-se apenas aos graus e limites constitucionais e legais de jurisdição. Em doutrina, os agentes políticos têm plena liberdade funcional, equiparável à independência dos juizes nos seus julgamentos, e, para tanto, ficam a salvo de responsabilidade civil por seus eventuais erros de atuação, a menos que tenham agido com culpa grosseira, má-fé ou abuso de poder. Nesta categoria encontram-se os Chefes de Executivo (Presidente da República, Governadores e Prefeitos) e seus auxiliares imediatos (Ministros e Secretários de Estado e de Município); os membros das Corporações Legislativas (Senadores, Deputados e Vereadores); os membros do Poder Judiciário (Magistrados em geral); os membros do Ministério Público (Procuradores da República e da Justiça, Promotores e Curadores Públicos)..." (Negritos não-originais, assim como os futuros.) 2.1 Tais agentes, portanto, não agem em nome próprio, mas em nome do Estado, exercendo função eminentemente pública, de modo que não há como lhes atribuir responsabilidade direta por eventuais danos causados a terceiros no desempenho de suas funções. Com efeito, o magistrado, ao outorgar a prestação jurisdicional, atuou em nome do Estado-Juiz, exercendo a atribuição que lhe fora imposta constitucionalmente. Do mesmo modo, ao presidir a solenidade de diplomação dos candidatos eleitos em 1992, o MM. Juiz de Direito se manifestou como autoridade pública (agente político), razão pela qual não poderia ter sido diretamente acionado pelo postulante. 2.2 Ora, o § 6º do art. 37 é expresso ao estabelecer que 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.


O texto constitucional não restringiu a responsabilidade do Estado aos atos praticados pelos funcionários públicos como na Carta anterior, mas consignou o termo agente - gênero do qual é espécie o agente político, abarcando, assim, os atos praticados por todos os agentes públicos. Desse modo, em consonância com o comando constitucional, o postulante deveria ter ajuizado a ação em face da Fazenda Estadual - responsável pelos eventuais danos causados pela autoridade ao exercer as suas atribuições -, a qual, posteriormente, teria assegurado o direito de regresso contra o responsável nas hipóteses de dolo ou culpa. 2.3 Vale transcrever, quanto ao tema, a lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA, em sua obra "Curso de Direito Constitucional Positivo", 14ª ed., pág. 620: "Responsabilidade civil significa a obrigação de reparar os danos ou prejuízos de natureza patrimonial (e, às vezes, moral) que uma pessoa cause a outrem... A obrigação de indenizar é da pessoa jurídica a que pertencer o agente. O prejudicado há que mover a ação de indenização contra a Fazenda Pública respectiva ou contra a pessoa jurídica privada prestadora de serviço público, não contra o agente causador do dano. O princípio da impessoalidade vale aqui também,


O terceiro prejudicado não tem que provar que o agente procedeu com culpa ou dolo, para lhe correr o direito ao ressarcimento dos danos sofridos. A doutrina do risco administrativo isenta-o do ônus de tal prova, basta comprove o dano e que este tenha sido causado por agente da entidade imputada. A culpa ou dolo do agente, caso haja, é problema das relações funcionais que escapa à indagação do prejudicado. Cabe à pessoa jurídica acionada verificar se seu agente operou culposa ou dolosamente para o fim de mover-lhe ação regressiva assegurada no dispositivo constitucional, visando a cobrar as importâncias despendidas com o pagamento da indenização. Se o agente não se houve com culpa ou dolo, não comportará ação regressiva contra ele, pois nada tem de pagar." 2.4 Ao analisar a discussão ora travada, JOSÉ CRETELLA JÚNIOR ("Manual de Direito Administrativo", 2ª ed., págs. 348/347) distingue as funções jurisdicional e administrativa praticadas pelo magistrado no exercício de suas atribuições, concluindo que em ambas o Estado responde objetivamente pelos eventuais prejuízos por ele causados. É o que se depreende do trecho abaixo transcrito, sobre o qual se fundou, inclusive, a r. sentença que julgou extinto o processo (aliás, corretamente): "No campo do Poder Judiciário, editam-se atos judiciais jurisdicionais e atos judiciais não-jurisdicionais ou atos administrativos materiais. Os primeiros são atos típicos, atos, por excelência, do Poder Judiciário; os segundos são atos administrativos editados pelo Judiciário, agora nas vestes de administrador. Sempre que estes atos produzem dano ao particular, vai-se indagar se o Estado é responsável. A responsabilidade do Estado por atos judiciais é assunto relevante no campo do direito e tem sido bem tratado pelos tribunais brasileiros. É uma espécie do gênero responsabilidade do Estado por atos decorrentes do serviço público, porque o ato judicial é, antes de tudo, ato público, ato de pessoa que exerce o serviço público judiciário. O magistrado é equiparado, para esses efeitos, ao funcionário público. Pelos prejuízos que os atos judiciais, quer jurisdicionais, quer não-jurisdicionais, causem ao administrado, responderá o Estado, quer se prove a culpa ou o dolo do magistrado, quer os danos sejam ocasionados pelo serviço da administração da Justiça, que é, primordialmente, um serviço Público do Estado. Se há uma culpa ou dolo do julgador, o Estado responde pelos prejuízos causados, exercendo depois o direito de regresso contra o causador do dano." 3. Portanto, considerando que a legitimidade passiva, em tais hipóteses, é reservada ao Estado, e tendo em vista a ausência de responsabilidade concorrente em face dos eventuais prejuízos causados a terceiros pela autoridade julgadora no exercício de suas funções, a teor do art. 37, § 6º da Lei Maior, o parecer é pelo provimento do recurso."


Acolhendo os fundamentos desse bem lançado pronunciamento da Procuradoria-Geral da República, conheço do recurso extraordinário e lhe dou provimento.


* acórdão publicado no DJU de 12.4.2002


037. INFORMATIVO Nº 264/STF – 15 a 19 de abril de 2002.


PLENÁRIO


ADPF: Cabimento


Concluído o julgamento de preliminar sobre a admissibilidade da argüição de descumprimento de preceito fundamental, ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista-PDT, contra a MP 2.019/2000, que fixa o valor do salário-mínimo (v. Informativo 195). O Tribunal, colhido o voto de desempate do Min. Néri da Silveira, conheceu da argüição por entender que a medida judicial existente - ação direta de inconstitucionalidade por omissão - não seria, em princípio, eficaz para sanar a alegada lesividade, não se aplicando à espécie o §1º do art. 4º da Lei 9.882/99 ("Não se admitirá argüição de descumprimento de preceito fundamental quando houver outro meio eficaz de sanar a lesividade."). Vencidos os Ministros Octavio Gallotti, relator, Nelson Jobim, Maurício Corrêa, Sydney Sanches e Moreira Alves, que não conheciam da ação. Em seguida, suspendeu-se a conclusão do julgamento para que os autos sejam encaminhados, por sucessão, à Ministra Ellen Gracie.


ADPF 4-DF, rel. Min. Octavio Gallotti, 17.4.2002.(ADPF-4)


038. INFORMATIVO Nº 265/STF – 22 a 26 de abril de 2002.


SEGUNDA TURMA


Concurso Público: Direito à Nomeação


Por ofensa ao art. 37, IV, da CF ("durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;"), a Turma deu provimento a recurso extraordinário para assegurar a nomeação de candidatos aprovados em concurso público para o cargo de professor assistente da Universidade de São Paulo - USP. Considerou-se que, no caso concreto, ficara comprovada a necessidade da Administração no preenchimento das vagas, haja vista que a Universidade de São Paulo contratara, no prazo de validade do concurso, dois professores para exercerem o mesmo cargo, sob o regime trabalhista - sendo um deles candidato aprovado do mesmo concurso. Afastou-se, ainda, a fundamentação constante do acórdão recorrido no sentido de que seria necessária a abertura de novo concurso pela Administração para a comprovação da existência das vagas. Precedente citado: RE 192.568-PI (DJU de 13.9.96). 


RE 273.605-SP, rel. Min. Néri da Silveira, 23.4.2002. (RE-273605)


DIVERSOS


039. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 23.769-4 (D.J.U. de 11.04.2002, Seção 1, pp. 2-3).


PROCED.: BAHIA


RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE


IMPTE.: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO


ADV.: MOACIR ANTONIO MACHADO DA SILVA


IMPDO.: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO


IMPDO.: PRESIDENTE DA REPÚBLICA


ASSIST.: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO – ANAMATRA


ADVDOS.: ALBERTO PAVIE RIBEIRO E OUTROS


LIT.PAS.: RAYMUNDO ANTÔNIO CARNEIRO PINTO


LIT.PAS.: LUIZ TADEU LEITE VIEIRA


LIT.PAS.: DALILA NASCIMENTO ANDRADE


LIT.PAS.: VÂNIA JACIRA TANAJURA CHAVES


LIT.PAS.: MARIA DAS GRAÇAS SILVANY DOURADO LARANJEIRA


LIT.PAS.: DELZA MARIA CAVALCANTE KARR LEITE


LIT.PAS.: MARIA DAS GRAÇAS OLIVA BONESS


LIT.PAS.: YARA RIBEIRO DIAS TRINDADE


LIT.PAS.: MARIA DE LOURDES LINHARES LIMA DE OLIVEIRA


LIT.PAS.: ELISA MARIA AMADO DE MORAES


LIT.PAS.: VALTÉRCIO RONALDO DE OLIVEIRA


ADVDOS.: NILSON CASTELO BRANCO E OUTRO


Decisão: Por unanimidade, o Tribunal rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Presidente da República e de inépcia da inicial. No mérito, após os votos da Senhora Ministra Ellen Gracie, Relatora, e dos Senhores Ministros Nelson Jobim, Maurício Corrêa, Ilmar Galvão, Carlos Velloso, Celso de Mello, Sepúlveda Pertence, Sydnei Sanches, Néri da Silveira e Moreira Alves, indeferindo a segurança, pediu vista o Presidente, o Senhor Ministro Marco Aurélio. Falaram, pela impetrante, o Dr. Moacir Antonio Machado da Silva, e, pela assistente e pelos litisconsortes passivos, o Dr. Alberto Pavie Ribeiro. Plenário, 20.03.2002.


Decisão: O Tribunal, a uma só voz, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Presidente da República e de inépcia da inicial, e indeferiu a segurança. Votou o Presidente, o Senhor Ministro Marco Aurélio. Ausente, justificadamente, neste julgamento, o Senhor Ministro Maurício Corrêa, que já proferira voto na assentada anterior. Plenário, 03.04.2002.


040. EDITAL, DE 26 DE MARÇO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 02.04.2002, 1º Caderno, p. 12).


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, do  Dr. CARLOS HENRIQUE SELBACH, conforme Portaria nº 1127/2002. Porto Alegre, 26 de março de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


041. EDITAL, DE 02 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 04.04.2002, 1º Caderno, p. 52).


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 ALEGRETE. Porto Alegre, 02 de abril de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


042. EDITAL, DE 02 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 04.04.2002, 1º Caderno, p. 52).


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 1ª Vara do Trabalho  de TAQUARA, em virtude da aposentadoria da Juíza Titular, Dra. VERA LÚCIA KOLLING,  conforme Portaria nº 974, de 11.3.2002, publicada no D.O.E. de 03.4.2002. Porto Alegre, 03 de abril de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


043. EDITAL, DE 04 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.04.2002, 1º Caderno, p. 157).


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 VACARIA, em virtude da remoção, a pedido, do Dr. ROSIUL DE FREITAS AZAMBUJA,  conforme Portaria nº 1345/2002 Porto Alegre, 04 de abril de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


044. EDITAL, DE 04 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.04.2002, 1º Caderno, p. 157).


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 1ª Vara do Trabalho  de BENTO GONÇALVES, em virtude da remoção, a pedido, da Dra. ROSEMARIE TEIXEIRA SIEGMANN,  conforme Portaria nº 1346/2002 Porto Alegre, 04 de abril de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


045. EDITAL, DE 04 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.04.2002, 1º Caderno, p. 157).


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 1ª Vara do Trabalho  de CAXIAS DO SUL, em virtude da remoção, a pedido, da Dra. SONIA MARIA FRAGA DA SILVA,  conforme Portaria nº 1347/2002 Porto Alegre, 04 de abril de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


046. EDITAL, DE 17 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 18.04.2002, 1º Caderno, p. 72).


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 BAGÉ. Porto Alegre, 17 de abril de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


047. EDITAL, DE 18 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 19.04.2002, 1º Caderno, p. 96).


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, 18 de abril de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


048. EDITAL, DE 23 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 24.04.2002, 1º Caderno, p. 84).


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 2ª Vara do Trabalho  de TAQUARA, em virtude da remoção, a pedido, da Dra. SONIA MARIA FRAGA DA SILVA, conforme Portaria nº 1633/2002. Porto Alegre, 23 de abril de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


049. EDITAL, DE 23 DE ABRIL DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 24.04.2002, 1º Caderno, p. 84).


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 CRUZ ALTA, em virtude da remoção, a pedido, da Dra. ANITA JOB LÜBBE, conforme Portaria nº 1634/2002. Porto Alegre, 23 de abril de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


