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LEI  

 
01. LEI Nº 10.411, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2002 (D.O.U. de 27.02.2002, Seção 1, p. 1). Altera e 

acresce dispositivos à Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de 
valores mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários. 

       
Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 8, de 2001, 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  Os arts. 5º, 6º, 16 e 18 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
"Art. 5o  É instituída a Comissão de Valores Mobiliários, entidade autárquica em regime especial, 
vinculada ao Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada de 
autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e 
estabilidade de seus dirigentes, e autonomia financeira e orçamentária." (NR) 
 
"Art. 6o  A Comissão de Valores Mobiliários será administrada por um Presidente e quatro Diretores, 
nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovados pelo Senado Federal, dentre pessoas de 
ilibada reputação e reconhecida competência em matéria de mercado de capitais. 
§ 1o  O mandato dos dirigentes da Comissão será de cinco anos, vedada a recondução, devendo ser 
renovado a cada ano um quinto dos membros do Colegiado. 
§ 2o  Os dirigentes da Comissão somente perderão o mandato em virtude de renúncia, de condenação 
judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar. 
§ 3o  Sem prejuízo do que prevêem a lei penal e a lei de improbidade administrativa, será causa da perda 
do mandato a inobservância, pelo Presidente ou Diretor, dos deveres e das proibições inerentes ao cargo. 
§ 4o  Cabe ao Ministro de Estado da Fazenda instaurar o processo administrativo disciplinar, que será 
conduzido por comissão especial, competindo ao Presidente da República determinar o afastamento 
preventivo, quando for o caso, e proferir o julgamento. 
§ 5o  No caso de renúncia, morte ou perda de mandato do Presidente da Comissão de Valores 
Mobiliários, assumirá o Diretor mais antigo ou o mais idoso, nessa ordem, até nova nomeação, sem 
prejuízo de suas atribuições. 
§ 6o  No caso de renúncia, morte ou perda de mandato de Diretor, proceder-se-á à nova nomeação pela 
forma disposta nesta Lei, para completar o mandato do substituído." (NR) 
 
"Art. 16. .................................................................................... 
.................................................................................... 
III - mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários; e 
IV - compensação e liquidação de operações com valores mobiliários. 
...................................................................................." (NR) 
 
"Art. 18. Compete à Comissão de Valores Mobiliários: 
I - editar normas gerais sobre: 
a) condições para obter autorização ou registro necessário ao exercício das atividades indicadas no art. 
16, e respectivos procedimentos administrativos; 
b) requisitos de idoneidade, habilitação técnica e capacidade financeira a que deverão satisfazer os 
administradores de sociedades e demais pessoas que atuem no mercado de valores mobiliários; 
c) condições de constituição e extinção das Bolsas de Valores, entidades do mercado de balcão 
organizado e das entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários, forma 
jurídica, órgãos de administração e seu preenchimento; 
d) exercício do poder disciplinar pelas Bolsas e pelas entidades do mercado de balcão organizado, no que 
se refere às negociações com valores mobiliários, e pelas entidades de compensação e liquidação de 
operações com valores mobiliários, sobre os seus membros, imposição de penas e casos de exclusão; 
.................................................................................... 
f) administração das Bolsas, das entidades do mercado de balcão organizado e das entidades de 
compensação e liquidação de operações com valores mobiliários; emolumentos, comissões e quaisquer 
outros custos cobrados pelas Bolsas e pelas entidades de compensação e liquidação de operações com 
valores mobiliários ou seus membros, quando for o caso; 
.................................................................................... 
h) condições de constituição e extinção das Bolsas de Mercadorias e Futuros, forma jurídica, órgãos de 
administração e seu preenchimento. 
....................................................................................." (NR) 
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Art. 2o  Na composição da primeira Diretoria da Comissão de Valores Mobiliários com mandatos fixos e 
não coincidentes, o Presidente e os quatros diretores serão nomeados, respectivamente, com mandatos 
de cinco, quatro, três, dois e um ano. 
 
Art. 3o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Congresso Nacional, em 26 de fevereiro de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
Senador RAMEZ TEBET, Presidente da Mesa do Congresso Nacional 
 

DECRETOS  

 
02. DECRETO Nº 4.118, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2002 (D.O.U. de 08.02.2002 – Edição Extra, 

Seção 1, pp. 1-5). Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios e 
dá outras providências.  

 
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: 
 
Capítulo I 
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
 
Seção I 
Da Estrutura 
Art. 1o  A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral 
e pelo Gabinete de Segurança Institucional. 
§ 1o  Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da 
República: 
I - o Conselho de Governo; 
II - o Advogado-Geral da União; e 
III - o Gabinete do Presidente da República. 
§ 2o  Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos de consulta do Presidente da 
República: 
I - o Conselho da República; e 
II - o Conselho de Defesa Nacional. 
§ 3o  Integram ainda a Presidência da República: 
I - a Corregedoria-Geral da União; 
II - a Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano; e 
III - a Secretaria de Estado de Comunicação de Governo. 
 
Seção II 
Da Casa Civil 
Art. 2o  À Casa Civil da Presidência da República compete: 
I - assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, 
especialmente: 
a) na coordenação e na integração das ações do Governo; 
b) na verificação prévia da constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais; 
c) na análise do mérito, da oportunidade e da compatibilidade das propostas com as diretrizes 
governamentais; e 
d) na publicação e preservação dos atos oficiais; 
II - o controle interno e a auditoria pública; 
III - exercer, por intermédio do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI, a função de 
Autoridade Certificadora Raiz - AC Raiz da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil; e 
IV - supervisionar e executar as atividades administrativas da Presidência da República e, supletivamente, 
da Vice-Presidência da República. 
 
Art. 3o  Integram a estrutura básica da Casa Civil o Conselho do Programa Comunidade Solidária, o 
Conselho Deliberativo do Sistema de Proteção da Amazônia, o Arquivo Nacional, a Imprensa Nacional, a 
Comissão de Coordenação de Controle Interno, o Gabinete, três Secretarias, sendo uma Executiva, até 
duas Subchefias e um órgão de Controle Interno. 
Parágrafo único.  Integra, ainda, a Casa Civil a Secretaria-Executiva do Programa Comunidade Solidária. 
 
Seção III 
Da Secretaria-Geral 
Art. 4o  À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao 
Presidente da República no desempenho de suas atribuições, realizar a coordenação política do Governo, 
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o relacionamento com o Congresso Nacional, a interlocução com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, partidos políticos e entidades da sociedade civil. 
 
Art. 5o  Integram a estrutura básica da Secretaria-Geral da Presidência da República o Gabinete, a 
Subsecretaria-Geral e até duas Secretarias. 
 
Seção IV 
Do Gabinete de Segurança Institucional 
Art. 6o  Ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República compete: 
I - assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições; 
II - prevenir a ocorrência e articular o gerenciamento de crises, em caso de grave e iminente ameaça à 
estabilidade institucional; 
III - realizar o assessoramento pessoal em assuntos militares e de segurança;  
IV - coordenar as atividades de inteligência federal e de segurança da informação; 
V - zelar, assegurado o exercício do poder de polícia, pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do 
Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência 
da República, e de outras autoridades ou personalidades quando determinado pelo Presidente da 
República, bem assim pela segurança dos palácios presidenciais e das residências do Presidente e Vice-
Presidente da República; e 
VI - coordenar e integrar as ações do Governo nos aspectos relacionados com as atividades de 
prevenção do uso indevido de substâncias entorpecentes que causem dependência física ou psíquica, 
bem como aquelas relacionadas com o tratamento, a recuperação e a reinserção social de dependentes. 
 
Art. 7o  Integram a estrutura básica do Gabinete de Segurança Institucional o Conselho Nacional 
Antidrogas, a Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, a Secretaria Nacional Antidrogas, o Gabinete, 
uma Secretaria e uma Subchefia. 
Parágrafo único.  A Secretaria Nacional Antidrogas desempenhará as atividades de Secretaria-Executiva 
do Conselho Nacional Antidrogas. 
 
Art. 8o  Os locais onde o Chefe de Estado e o Vice-Presidente da República trabalham, residem, estejam 
ou haja a iminência de virem a estar, e adjacências, são áreas consideradas de segurança das referidas 
autoridades, cabendo ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, para os fins 
do disposto neste artigo, adotar as medidas necessárias para a sua proteção, bem como coordenar a 
participação de outros órgãos de segurança nessas ações. 
 
Art. 9o  O cargo de Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República é de 
natureza militar e privativo de Oficial-General das Forças Armadas. 
 
Seção V 
Do Conselho de Governo 
Art. 10.  Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de 
diretrizes da ação governamental, dividindo-se em dois níveis de atuação: 
I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado, pelos titulares dos órgãos essenciais da 
Presidência da República e pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente da 
República, ou, por sua determinação, pelo Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para 
este fim designado pelo Presidente da República; e 
II - Câmaras do Conselho de Governo, a serem criadas em ato do Poder Executivo, com a finalidade de 
formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único Ministério. 
Parágrafo único.  Para desenvolver as ações executivas das Câmaras mencionadas no inciso II, serão 
constituídos Comitês Executivos, cuja criação, competência, composição e funcionamento serão definidos 
em ato do Presidente da República. 
 
Art. 11.  O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação do Presidente da República. 
 
Seção VI 
Do Advogado-Geral da União 
Art. 12.  Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de assessoramento jurídico do Poder 
Executivo, incumbe assessorar o Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando 
pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes, assisti-lo no controle interno da legalidade 
dos atos da Administração, sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse público e 
apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder Judiciário quando impugnado ato ou omissão 
presidencial. 
 
Seção VII 
Do Gabinete do Presidente da República 
Art. 13.  Ao Gabinete do Presidente da República, órgão de assessoramento imediato ao Presidente da 
República, compete: 
I - assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições; 
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II - incumbir-se das atividades de organização da agenda, ajudância-de-ordens, secretaria particular e 
organização do acervo documental privado do Presidente da República; e 
III - coordenar as ações do Cerimonial, da Assessoria Especial e da Secretaria de Imprensa e Divulgação. 
 
Seção VIII 
Do Conselho da República 
Art. 14.  O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, com a 
composição e as competências previstas na Constituição e a organização e o funcionamento regulados 
pela Lei nº 8.041, de 5 de junho de 1990. 
Parágrafo único.  O Conselho da República tem como Secretário-Executivo o Chefe da Casa Civil. 
 
Seção IX 
Do Conselho de Defesa Nacional 
Art. 15.  O Conselho de Defesa Nacional é órgão de Consulta do Presidente da República nos assuntos 
relacionados com a soberania nacional e a defesa do estado democrático, com a composição e as 
competências previstas na Constituição e a organização e o funcionamento regulados pela Lei nº 8.183, 
de 11 de abril de 1991. 
Parágrafo único.  O Conselho de Defesa Nacional tem como Secretário-Executivo o Chefe do Gabinete de 
Segurança Institucional. 
 
Seção X 
Da Corregedoria-Geral da União 
Art. 16.  À Corregedoria-Geral da União compete 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. 
 
Art. 17.  A Corregedoria-Geral da União tem, em sua estrutura básica, o Gabinete, a Subcorregedoria-
Geral e a Assessoria Jurídica. 
 
Art. 18.  À Corregedoria-Geral da União, no exercício de sua competência, cabe dar o devido andamento 
às representações ou denúncias fundamentadas que receber, relativas a lesão, ou ameaça de lesão, ao 
patrimônio público, velando por seu integral deslinde. 
§ 1o  À Corregedoria-Geral da União, por seu titular, sempre que constatar omissão da autoridade 
competente, cumpre requisitar a instauração de sindicância, procedimentos e processos administrativos 
outros, e avocar aqueles já em curso em órgão ou entidade da Administração Pública Federal, para 
corrigir-lhes o andamento, inclusive promovendo a aplicação da penalidade administrativa cabível. 
§ 2o  Cumpre à Corregedoria-Geral da União, na hipótese do § 1o, instaurar sindicância ou processo 
administrativo ou, conforme o caso, representar ao Presidente da República para apurar a omissão das 
autoridades responsáveis. 
§ 3o  A Corregedoria-Geral da União encaminhará à Advocacia-Geral da União os casos que configurem 
improbidade administrativa e todos quantos recomendem a indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao 
erário e outras providências a cargo daquela Instituição, bem assim provocará, sempre que necessária, a 
atuação do Tribunal de Contas da União, da Secretaria da Receita Federal, dos órgãos do Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo Federal e, quando houver indícios de responsabilidade penal, do 
Departamento de Polícia Federal e do Ministério Público, inclusive quanto a representações ou denúncias 
que se afigurarem manifestamente caluniosas. 
§ 4o  Incluem-se dentre os procedimentos e processos administrativos de instauração, e avocação, 
facultados à Corregedoria-Geral da União, aqueles objeto do Regime Jurídico Único dos Servidores 
Federais e da Legislação sobre Improbidade Administrativa, assim como outros a serem desenvolvidos, 
ou já em curso, em órgão ou entidade da Administração Pública Federal, desde que relacionados a lesão, 
ou ameaça de lesão, ao patrimônio público. 
§ 5o  Ao Corregedor-Geral da União no exercício da sua competência incumbe, especialmente: 
I - decidir, preliminarmente, sobre as representações ou denúncias fundamentadas que receber, indicando 
as providências cabíveis; 
II - instaurar os procedimentos e processos administrativos a seu cargo, constituindo as respectivas 
comissões, bem assim requisitar a instauração daqueles que venham sendo injustificadamente retardados 
pela autoridade responsável; 
III - acompanhar procedimentos e processos administrativos em curso em órgãos ou entidades da 
Administração Pública Federal; 
IV - realizar inspeções e avocar procedimentos e processos em curso na Administração Pública Federal, 
para exame de sua regularidade, propondo a adoção de providências, ou a correção de falhas; 
V - efetivar, ou promover, a declaração da nulidade de procedimento ou processo administrativo, bem 
como, se for o caso, a imediata e regular apuração dos fatos envolvidos nos autos, e na nulidade 
declarada; 
VI - requisitar procedimentos e processos administrativos já arquivados por autoridade da Administração 
Pública Federal; 
VII - requisitar, a órgão ou entidade da Administração Pública Federal ou, quando for o caso, propor ao 
Presidente da República que sejam solicitadas as informações e os documentos necessários a trabalhos 
da Corregedoria-Geral da União; 
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VIII - requisitar, aos órgãos e às entidades federais, os servidores e empregados necessários à 
constituição das comissões objeto do inciso II, e de outras análogas, bem assim qualquer servidor ou 
empregado indispensável à instrução do processo; 
IX - propor medidas legislativas ou administrativas e sugerir ações necessárias a evitar a repetição de 
irregularidades constatadas; e 
X - desenvolver outras atribuições de que o incumba o Presidente da República. 
 
Art. 19.  Os titulares dos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal devem 
cientificar o Corregedor-Geral da União das irregularidades verificadas e registradas em seus relatórios, 
atinentes a atos, ou fatos, atribuíveis a agentes da Administração Pública Federal, dos quais haja 
resultado, ou possa resultar, prejuízo ao erário, de valor superior ao limite fixado, pelo Tribunal de Contas 
da União, relativamente à tomada de contas especial, elaborada de forma simplificada. 
 
Art. 20.  Deverão ser prontamente atendidas as requisições de pessoal, inclusive de técnicos, pelo 
Corregedor-Geral da União, que serão irrecusáveis. 
 
Art. 21.  Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal estão obrigados a atender, no prazo 
indicado, às demais requisições e solicitações do Corregedor-Geral da União, bem como a comunicar-lhe 
a instauração de sindicância, ou outro processo administrativo, e o respectivo resultado. 
 
Seção XI 
Da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano 
Art. 22.  À Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República compete assistir 
direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente 
na formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano, e promover, em 
articulação com as diversas esferas de governo, com o setor privado e organizações não-governamentais, 
ações e programas de urbanização, de habitação, de saneamento básico e de transporte urbano. 
 
Art. 23.  Integram a estrutura básica da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano o Gabinete, o 
Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento Social - FDS e até três Secretarias. 
 
Art. 24.  O Secretário Especial de Desenvolvimento Urbano tem prerrogativas, garantias, vantagens e 
direitos equivalentes aos de Ministro de Estado. 
 
Seção XII 
Da Secretaria de Estado de Comunicação de Governo 
Art. 25.  À Secretaria de Estado de Comunicação de Governo da Presidência da República compete: 
 
I - assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, 
especialmente nos assuntos relativos à política de comunicação e divulgação social do Governo e de 
implantação de programas informativos; 
II - a coordenação, supervisão e controle da publicidade dos órgãos e das entidades da Administração 
Pública Federal, direta e indireta, e de sociedades sob controle da União; e 
III - convocar redes obrigatórias de rádio e televisão. 
 
Art. 26.  Integram a estrutura básica da Secretaria de Estado de Comunicação de Governo o Gabinete e 
até três Secretarias. 
 
Seção XIII 
Do Programa Comunidade Solidária 
Art. 27.  O Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tem por objetivo 
coordenar as ações visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de meios para 
prover suas necessidades básicas, em especial o combate à fome e à pobreza. 
Parágrafo único.  O Conselho do Programa Comunidade Solidária tem por finalidade promover o diálogo 
político e parcerias entre governo e sociedade para o enfrentamento da pobreza e da exclusão, por 
intermédio de iniciativas inovadoras de desenvolvimento social. 
 
Capítulo II 
DOS MINISTÉRIOS 
 
Seção I 
Da Denominação 
Art. 28.  Os Ministérios são os seguintes: 
I - da Justiça; 
II - da Defesa; 
III - das Relações Exteriores; 
IV - da Fazenda; 
V - dos Transportes; 
VI - da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
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VII - da Educação; 
VIII - do Trabalho e Emprego; 
IX - da Saúde; 
X - do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 
XI - de Minas e Energia; 
XII - do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
XIII - das Comunicações; 
XIV - da Previdência e Assistência Social; 
XV - da Cultura; 
XVI - da Ciência e Tecnologia; 
XVII - do Meio Ambiente; 
XVIII - do Esporte e Turismo; 
XIX - da Integração Nacional; e 
XX - do Desenvolvimento Agrário. 
Parágrafo único.  São Ministros de Estado os titulares dos Ministérios, o Chefe da Casa Civil da 
Presidência da República, o Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o Chefe da Secretaria-Geral 
da Presidência da República, o Advogado-Geral da União e o Corregedor-Geral da União. 
 
Seção II 
Do Ministério da Justiça 
Art. 29.  São áreas de competência do Ministério da Justiça: 
I - defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais; 
II - política judiciária; 
III - direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos índios e das minorias; 
IV - entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal, Rodoviária e Ferroviária Federal e do 
Distrito Federal; 
V - defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e promoção da sua integração à vida 
comunitária; 
VI - defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor; 
VII - planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional; 
VIII - nacionalidade, imigração e estrangeiros; 
IX - ouvidoria-geral; 
X - ouvidoria das polícias federais; 
XI - assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados 
em lei; 
XII - defesa dos bens e dos próprios da União e das entidades integrantes da Administração Federal 
indireta; 
XIII - articular, integrar e propor as ações do Governo nos aspectos relacionados com as atividades de 
repressão ao uso indevido, do tráfico ilícito e da produção não autorizada de substâncias entorpecentes e 
drogas que causem dependência física ou psíquica; e 
XIV - assistir ao Presidente da República em todas as matérias não afetas a outro Ministério. 
§ 1o  Os atos de nomeação de Ministro de Estado são referendados pelo Ministro de Estado da Justiça. 
§ 2o  Os atos de nomeação do Ministro de Estado da Justiça e de exoneração de qualquer Ministro de 
Estado não terão referenda ministerial. 
§ 3o  A competência relativa aos direitos dos índios de que trata o inciso III do caput inclui o 
acompanhamento das ações de saúde desenvolvidas em prol das comunidades indígenas. 
 
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 cinco Secretarias. 
§ 1o  Compete à Secretaria de Estado dos Direitos Humanos: 
I - direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente e das minorias; e 
II - defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e promoção da sua integração à vida 
comunitária. 
§ 2o  A Secretaria de Estado dos Direitos Humanos é composta de até duas secretarias finalísticas. 
 
Seção III 
Do Ministério da Defesa 
Art. 31.  São áreas de competência do Ministério da Defesa: 
I - política de defesa nacional; 
II - política e estratégia militares; 
III - doutrina e planejamento de emprego das Forças Armadas; 
IV - projetos especiais de interesse da defesa nacional; 
V - inteligência estratégica e operacional no interesse da defesa; 
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VI - operações militares das Forças Armadas; 
VII - relacionamento internacional das Forças Armadas; 
VIII - orçamento de defesa; 
IX - legislação militar; 
X - política de mobilização nacional; 
XI - política de ciência e tecnologia nas Forças Armadas; 
XII - política de comunicação social nas Forças Armadas; 
XIII - política de remuneração dos militares e pensionistas; 
XIV - política nacional de exportação de material de emprego militar, bem como fomento às atividades de 
pesquisa e desenvolvimento, produção e exportação em áreas de interesse da defesa e controle da 
exportação de material bélico de natureza convencional; 
XV - atuação das Forças Armadas, quando couber, na garantia da lei e da ordem, visando a preservação 
da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, bem como sua cooperação com o 
desenvolvimento nacional e a defesa civil e ao apoio ao combate a delitos transfronteiriços e ambientais; 
XVI - logística militar; 
XVII - serviço militar; 
XVIII - assistência à saúde, social e religiosa das Forças Armadas; 
XIX - constituição, organização, efetivos, adestramento e aprestamento das forças navais, terrestres e 
aéreas; 
XX - política marítima nacional; 
XXI - segurança da navegação aérea e do tráfego aquaviário e salvaguarda da vida humana no mar; 
XXII - política aeronáutica nacional e atuação na política nacional de desenvolvimento das atividades 
aeroespaciais; 
XXIII - infra-estrutura aeroespacial, aeronáutica e aeroportuária; e 
XXIV - ordenação territorial, em conjunto com o Ministério da Integração Nacional. 
 
Art. 32.  Integram a estrutura básica do Ministério da Defesa o Conselho de Aviação Civil, o Conselho 
Militar de Defesa, o Comando da Marinha, o Comando do Exército, o Comando da Aeronáutica, o Estado-
Maior de Defesa, a Escola Superior de Guerra, o Hospital das Forças Armadas, o Centro de Catalogação 
das Forças Armadas, a Representação Brasileira na Junta Interamericana de Defesa, até três Secretarias 
e um órgão de controle interno. 
Parágrafo único.  Ao Conselho de Aviação Civil, presidido pelo Ministro de Estado da Defesa e composto 
na forma estabelecida em regulamento, compete propor a política relativa ao setor de aviação civil. 
 
Seção IV 
Do Ministério das Relações Exteriores 
Art. 33.  São áreas de competência do Ministério das Relações Exteriores: 
I - política internacional; 
II - relações diplomáticas e serviços consulares; 
III - participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas e culturais com governos e entidades 
estrangeiras; 
IV - programas de cooperação internacional; e 
V - apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em agências e organismos internacionais 
e multilaterais. 
 
Art. 34.  Integram a estrutura básica do Ministério das Relações Exteriores a Secretaria de Planejamento 
Diplomático, o Cerimonial, a Inspetoria-Geral do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações 
Exteriores, esta composta de até quatro Subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o Instituto Rio 
Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa 
e a Comissão de Promoções. 
Parágrafo único.  O Conselho de Política Externa será presidido pelo Ministro de Estado das Relações 
Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral das 
Relações Exteriores e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado das Relações Exteriores. 
 
Seção V 
Do Ministério da Fazenda 
Art. 35.  São áreas de competência do Ministério da Fazenda: 
I - moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e 
previdência privada aberta; 
II - política, administração, fiscalização e arrecadação tributária e aduaneira; 
III - administração financeira e contabilidade pública; 
IV - administração das dívidas públicas interna e externa; 
V - negociações econômicas e financeiras com governos, organismos multilaterais e agências 
governamentais; 
VI - preços em geral e tarifas públicas e administradas; 
VII - fiscalização e controle do comércio exterior; 
VIII - realização de estudos e pesquisas para acompanhamento da conjuntura econômica; e 
IX - autorizar, ressalvadas as competências do Conselho Monetário Nacional: 
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a) a distribuição gratuita de prêmios a título de propaganda quando efetuada mediante sorteio, vale-
brinde, concurso ou operação assemelhada; 
b) as operações de consórcio, fundo mútuo e outras formas associativas assemelhadas, que objetivem a 
aquisição de bens de qualquer natureza; 
c) a venda ou promessa de venda de mercadorias a varejo, mediante oferta pública e com recebimento 
antecipado, parcial ou total, do respectivo preço; 
d) a venda ou promessa de venda de direitos, inclusive cotas de propriedade de entidades civis, tais como 
hospital, motel, clube, hotel, centro de recreação ou alojamento e organização de serviços de qualquer 
natureza com ou sem rateio de despesas de manutenção, mediante oferta pública e com pagamento 
antecipado do preço;  
e) a venda ou promessa de venda de terrenos loteados a prestações mediante sorteio;  
f) qualquer outra modalidade de captação antecipada de poupança popular, mediante promessa de 
contraprestação em bens, direitos ou serviços de qualquer natureza; e 
g) a exploração de loterias, inclusive os "Sweepstakes" e outras modalidades de loterias realizadas por 
entidades promotoras de corridas de cavalos. 
 
Art. 36.  Integram a estrutura básica do Ministério da Fazenda o Conselho Monetário Nacional, o 
Conselho Nacional de Política Fazendária, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, o 
Conselho Nacional de Seguros Privados, o Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros 
Privados, de Previdência Privada Aberta e de Capitalização, o Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, os 1o, 2o e 3o Conselhos de Contribuintes, o 
Conselho Diretor do Fundo de Garantia à Exportação - CFGE, o Comitê Brasileiro de Nomenclatura, o 
Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior, o Comitê de Coordenação Gerencial das Instituições 
Financeiras Públicas Federais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a Escola de Administração 
Fazendária e até cinco Secretarias. 
 
Seção VI 
Do Ministério dos Transportes 
Art. 37.  São áreas de competência do Ministério dos Transportes: 
I - política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aquaviário; 
II - marinha mercante, portos e vias navegáveis; e 
III - participação na coordenação dos transportes aeroviários. 
Parágrafo único.  As competências atribuídas ao Ministério dos Transportes nos incisos "I" e "II" do caput 
compreendem: 
I - a formulação, coordenação e supervisão das políticas nacionais; 
II - o planejamento estratégico, o estabelecimento de diretrizes para sua implementação e a definição das 
prioridades dos programas de investimentos; 
III - a aprovação dos planos de outorgas; 
IV - o estabelecimento de diretrizes para a representação do Brasil nos organismos internacionais e em 
convenções, acordos e tratados referentes aos meios de transportes; 
V - a formulação e supervisão da execução da política referente ao Fundo de Marinha Mercante, 
destinado à renovação, recuperação e ampliação da frota mercante nacional, em articulação com os 
Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do Planejamento, 
Orçamento e Gestão; e 
VI - o estabelecimento de diretrizes para afretamento de embarcações estrangeiras por empresas 
brasileiras de navegação e para liberação do transporte de cargas prescritas. 
 
Art. 38.  Integram a estrutura básica do Ministério dos Transportes a Comissão Federal de Transportes 
Ferroviários - COFER e até três Secretarias. 
 
Seção VII 
Do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
Art. 39.  São áreas de competência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: 
I - política agrícola, abrangendo produção, comercialização, abastecimento, armazenagem e garantia de 
preços mínimos; 
II - produção e fomento agropecuário, inclusive das atividades pesqueira e da heveicultura; 
III - mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e 
estratégicos; 
IV - informação agrícola; 
V - defesa sanitária animal e vegetal; 
VI - fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor; 
VII - classificação e inspeção de produtos e derivados animais e vegetais, inclusive em ações de apoio às 
atividades exercidas pelo Ministério da Fazenda, relativamente ao comércio exterior; 
VIII - proteção, conservação e manejo do solo, voltados ao processo produtivo agrícola e pecuário; 
IX - pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária; 
X - meteorologia e climatologia; 
XI - cooperativismo e associativismo rural; 
XII - energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural, quando custeado com recursos do 
Orçamento Geral da União; 
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XIII - assistência técnica e extensão rural; 
XIV - política relativa ao café, açúcar e álcool; e 
XV - planejamento e exercício da ação governamental nas atividades do setor agroindustrial canavieiro. 
Parágrafo único.  No exercício da competência de que trata o inciso II do caput deste artigo, relativa ao 
fomento à pesca e à aqüicultura, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento deverá: 
I - organizar e manter o Registro Geral da Pesca previsto no art. 93 do Decreto-Lei nº 221, de 28 de 
fevereiro de 1967; 
II - conceder licenças, permissões e autorizações para o exercício da pesca comercial e artesanal e da 
aqüicultura nas áreas de pesca do Território Nacional, compreendendo as águas continentais e interiores 
e o mar territorial, da Plataforma Continental, da Zona Econômica Exclusiva, áreas adjacentes e águas 
internacionais, para captura de: 
a) espécies altamente migratórias, conforme Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar, 
excetuando-se os mamíferos marinhos; 
b) espécies subexplotadas ou inexplotadas; e 
c) espécies sobreexplotadas ou ameaçadas de sobreexplotação, observado o disposto no § 1º do art. 61; 
III - autorizar o arrendamento de embarcações estrangeiras de pesca para operar na captura das 
espécies de que tratam as alíneas "a" e "b" do inciso II deste parágrafo, exceto nas águas interiores e no 
mar territorial; 
IV - autorizar a operação de embarcações estrangeiras de pesca, nos casos previstos em acordos 
internacionais de pesca firmados pelo Brasil, a exercer suas atividades nas condições e nos limites 
estabelecidos no respectivo pacto; 
V - estabelecer medidas que permitam o aproveitamento sustentável dos recursos pesqueiros altamente 
migratórios e dos que estejam subexplotados ou inexplotados; 
VI - fornecer ao Ministério do Meio Ambiente os dados do Registro Geral da Pesca relativos às licenças, 
permissões e autorizações concedidas para pesca e aqüicultura, para fins de registro automático dos 
beneficiários no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de 
Recursos Ambientais; 
VII - repassar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA 
cinqüenta por cento das receitas das taxas ou dos serviços cobrados em decorrência das atividades 
relacionadas no inciso II deste parágrafo, que serão destinados ao custeio das atividades de fiscalização 
da pesca e da aqüicultura; e 
VIII - subsidiar, assessorar e participar, em interação com o Ministério das Relações Exteriores, de 
negociações e eventos que envolvam o comprometimento de direitos e a interferência em interesses 
nacionais sobre a pesca, a produção e comercialização do pescado e interesses do setor neste particular. 
 
Art. 40.  Integram a estrutura básica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento o Conselho 
Nacional de Política Agrícola, o Conselho Deliberativo da Política do Café, a Comissão Especial de 
Recursos, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, o Instituto Nacional de Meteorologia e 
até quatro Secretarias. 
 
Seção VIII 
Do Ministério da Educação 
Art. 41.  São áreas de competência do Ministério da Educação: 
I - política nacional de educação; 
II - educação infantil; 
III - educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, educação de 
jovens e adultos, educação profissional, educação especial e educação a distância, exceto ensino militar; 
IV - avaliação, informação e pesquisa educacional; 
V - pesquisa e extensão universitária; 
VI - magistério; e 
VII - assistência financeira a famílias carentes para a escolarização de seus filhos ou dependentes. 
 
Art. 42.  Integram a estrutura básica do Ministério da Educação o Conselho Nacional de Educação, o 
Instituto Benjamin Constant, o Instituto Nacional de Educação de Surdos e até seis Secretarias. 
 
Seção IX 
Do Ministério do Trabalho e Emprego 
Art. 43.  São áreas de competência do Ministério do Trabalho e Emprego: 
I - política e diretrizes para a geração de emprego e renda e de apoio ao trabalhador; 
II - política e diretrizes para a modernização das relações de trabalho; 
III - fiscalização do trabalho, inclusive do trabalho portuário, bem como aplicação das sanções previstas 
em normas legais ou coletivas; 
IV - política salarial; 
V - formação e desenvolvimento profissional; 
VI - segurança e saúde no trabalho; e 
VII - política de imigração. 
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Art. 44.  Integram a estrutura básica do Ministério do Trabalho e Emprego o Conselho Nacional do 
Trabalho, o Conselho Nacional de Imigração, o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador e até três Secretarias. 
Parágrafo único.  Os órgãos colegiados integrantes da estrutura do Ministério do Trabalho e Emprego 
terão composição tripartite, observada a paridade entre representantes dos trabalhadores e dos 
empregadores, na forma estabelecida em regulamento. 
 
Seção X 
Do Ministério da Saúde 
Art. 45.  São áreas de competência do Ministério da Saúde: 
I - política nacional de saúde; 
II - coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde; 
III - saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, 
inclusive a dos trabalhadores e dos índios; 
IV - informações de saúde; 
V - insumos críticos para a saúde; 
VI - ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e 
aéreos; 
VII - vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e alimentos; e 
VIII - pesquisa científica e tecnologia na área de saúde. 
 
Art. 46.  Integram a estrutura básica do Ministério da Saúde o Conselho Nacional de Saúde e até quatro 
Secretarias. 
 
Seção XI 
Do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Art. 47.  São áreas de competência do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior: 
I - política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos serviços; 
II - propriedade intelectual e transferência de tecnologia; 
III - metrologia, normalização e qualidade industrial; 
IV - políticas de comércio exterior; 
V - regulamentação e execução dos programas e atividades relativas ao comércio exterior; 
VI - aplicação dos mecanismos de defesa comercial; 
VII - participação em negociações internacionais relativas ao comércio exterior; 
VIII - formulação da política de apoio à microempresa, empresa de pequeno porte e artesanato; e 
IX - execução das atividades de registro do comércio. 
 
Art. 48.  Integram a estrutura básica do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior o 
Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o Conselho Nacional das Zonas 
de Processamento de Exportação e até quatro Secretarias. 
 
Seção XII 
Do Ministério de Minas e Energia 
Art. 49.  São áreas de competência do Ministério de Minas e Energia: 
I - geologia, recursos minerais e energéticos; 
II - aproveitamento da energia hidráulica; 
III - mineração e metalurgia; 
IV - petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear; e 
V - energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural, quando custeado com recursos vinculados 
ao Sistema Elétrico Nacional. 
 
Art. 50.  Integram a estrutura básica do Ministério de Minas e Energia até cinco Secretarias. 
 
Seção XIII 
Do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Art. 51.  São áreas de competência do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
I - formulação do planejamento estratégico nacional; 
II - avaliação dos impactos sócio-econômicos das políticas e programas do Governo Federal e elaboração 
de estudos especiais para a reformulação de políticas; 
III - realização de estudos e pesquisas para acompanhamento da conjuntura sócio-econômica e gestão 
dos sistemas cartográficos e estatísticos nacionais; 
IV - elaboração, acompanhamento e avaliação do plano plurianual de investimentos e dos orçamentos 
anuais; 
V - viabilização de novas fontes de recursos para os planos de governo; 
VI - formulação de diretrizes, coordenação das negociações, acompanhamento e avaliação dos 
financiamentos externos de projetos públicos com organismos multilaterais e agências governamentais; 
VII - coordenação e gestão dos sistemas de planejamento e orçamento federal, de pessoal civil, de 
organização e modernização administrativa, de administração de recursos da informação e informática e 
de serviços gerais; 
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VIII - formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas estatais; 
IX - acompanhamento do desempenho fiscal do setor público; 
X - administração patrimonial; e 
XI - política e diretrizes para modernização do Estado. 
 
Art. 52.  Integram a estrutura básica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a Comissão de 
Financiamentos Externos, a Comissão Nacional de Cartografia, a Comissão Nacional de Classificação, a 
Assessoria Econômica e até sete Secretarias. 
 
Seção XIV 
Do Ministério das Comunicações 
Art. 53.  São áreas de competência do Ministério das Comunicações: 
I - política nacional de telecomunicações, inclusive radiodifusão; 
II - regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecomunicações; 
III - controle e administração do uso do espectro de radiofreqüências; e 
IV - serviços postais. 
 
Art. 54.  Integram a estrutura básica do Ministério das Comunicações até duas Secretarias. 
 
Seção XV 
Do Ministério da Previdência e Assistência Social 
Art. 55.  São áreas de competência do Ministério da Previdência e Assistência Social: 
I - previdência social; 
II - previdência complementar; e 
III - assistência social. 
 
Art. 56.  Integram a estrutura básica do Ministério da Previdência e Assistência Social a Secretaria de 
Estado de Assistência Social, o Conselho Nacional de Previdência Social, o Conselho Nacional de 
Assistência Social, o Conselho de Recursos da Previdência Social, o Conselho de Gestão da Previdência 
Complementar e até duas Secretarias. 
Parágrafo único.  À Secretaria de Estado de Assistência Social, composta de até duas secretarias 
finalísticas, compete: 
I - política de assistência social; e 
II - normatização, orientação, supervisão e avaliação da execução da política de assistência social. 
 
Seção XVI 
Do Ministério da Cultura 
Art. 57.  São áreas de competência do Ministério da Cultura: 
I - política nacional de cultura; 
II - proteção do patrimônio histórico e cultural; e 
III - aprovar a delimitação das terras dos remanescentes das comunidades dos quilombos, bem como 
determinar as suas demarcações, que serão homologadas mediante decreto. 
 
Art. 58.  Integram a estrutura básica do Ministério da Cultura o Conselho Nacional de Política Cultural, a 
Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, a Comissão de Cinema e até quatro Secretarias. 
 
Seção XVII 
Do Ministério da Ciência e Tecnologia 
Art. 59.  São áreas de competência do Ministério da Ciência e Tecnologia: 
I - política nacional de pesquisa científica e tecnológica; 
II - planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia; 
III - política de desenvolvimento de informática e automação; 
IV - política nacional de biossegurança; 
V - política espacial; 
VI - política nuclear; e 
VII - controle da exportação de bens e serviços sensíveis. 
 
Art. 60.  Integram a estrutura básica do Ministério da Ciência e Tecnologia o Conselho Nacional de 
Ciência e Tecnologia, o Conselho Nacional de Informática e Automação, a Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança, a Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia, o 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o Instituto 
Nacional de Tecnologia, o Centro de Pesquisas Renato Archer e até quatro Secretarias. 
Parágrafo único.  A Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia 
tem a finalidade de coordenar a política nacional para o setor, nos termos de regulamento. 
 
Seção XVIII 
Do Ministério do Meio Ambiente 
Art. 61.  São áreas de competência do Ministério do Meio Ambiente: 
I - política nacional do meio ambiente e dos recursos hídricos; 
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II - política de preservação, conservação e utilização sustentável de ecossistemas, e biodiversidade e 
florestas; 
III - proposição de estratégias, mecanismos e instrumentos econômicos e sociais para a melhoria da 
qualidade ambiental e do uso sustentável dos recursos naturais; 
IV - políticas para integração do meio ambiente e produção; 
V - políticas e programas ambientais para a Amazônia Legal; e 
VI - zoneamento ecológico-econômico. 
§ 1o  No exercício da competência de que trata o inciso II do caput deste artigo, nos aspectos 
relacionados à pesca, caberá ao Ministério do Meio Ambiente: 
I - fixar as normas, critérios e padrões de uso para as espécies sobreexplotadas ou ameaçadas de 
sobreexplotação, assim definidas com base nos melhores dados científicos existentes, excetuando-se 
aquelas a que se refere a alínea "a" do inciso II do parágrafo único do art. 39; e 
II - subsidiar, assessorar e participar, em interação com o Ministério das Relações Exteriores, de 
negociações e eventos que envolvam o comprometimento de direitos e a interferência em interesses 
nacionais sobre a pesca. 
§ 2o  A competência de que trata o inciso VI do caput será exercida em conjunto com os Ministérios da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da 
Integração Nacional. 
 
Art. 62.  Integram a estrutura básica do Ministério do Meio Ambiente o Conselho Nacional do Meio 
Ambiente, o Conselho Nacional da Amazônia Legal, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o 
Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente e até cinco Secretarias. 
 
Seção XIX 
Do Ministério do Esporte e Turismo 
Art. 63.  São áreas de competência do Ministério do Esporte e Turismo: 
I - política nacional de desenvolvimento do turismo e da prática dos esportes; 
II - promoção e divulgação do turismo nacional, no País e no exterior; 
III - estímulo às iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades turísticas e esportivas; e 
IV - planejamento, coordenação, supervisão e avaliação dos planos e programas de incentivo ao turismo 
e aos esportes. 
 
Art. 64.  Integram a estrutura básica do Ministério do Esporte e Turismo o Conselho Nacional do Esporte, 
o Conselho Nacional de Turismo e até duas Secretarias. 
 
Seção XX 
Do Ministério da Integração Nacional 
Art. 65.  São áreas de competência do Ministério da Integração Nacional: 
I - formulação e condução da política de desenvolvimento nacional integrada; 
II - formulação dos planos e programas regionais de desenvolvimento; 
III -  estabelecimento de estratégias de integração das economias regionais; 
IV - estabelecimento das diretrizes e prioridades na aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste - FNE, do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, do 
Fundo de Desenvolvimento da Amazônia e do Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito 
Santo - FUNRES; 
V - estabelecimento de normas para cumprimento dos programas de financiamento dos fundos 
constitucionais e das programações orçamentárias dos fundos de desenvolvimento regionais de que trata 
o inciso IV; 
VI - acompanhamento e avaliação dos programas integrados de desenvolvimento nacional; 
VII - defesa civil; 
VIII - obras contra as secas e de infra-estrutura hídrica; 
IX - formulação e condução da política nacional de irrigação; 
X - ordenação territorial, em conjunto com o Ministério da Defesa; e 
XI - obras públicas em faixas de fronteiras. 
 
Art. 66.  Integram a estrutura básica do Ministério da Integração Nacional o Conselho Deliberativo do 
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o Conselho Administrativo da Região Integrada 
do Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, o Conselho Nacional de Defesa Civil, o Conselho 
Deliberativo para o Desenvolvimento da Amazônia, o Conselho Deliberativo para o Desenvolvimento do 
Nordeste, o Grupo Executivo para Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo e até cinco 
Secretarias. 
 
Seção XXI 
Do Ministério do Desenvolvimento Agrário 
Art. 67.  São áreas de competência do Ministério do Desenvolvimento Agrário: 
I - reforma agrária; e 
II - promoção do desenvolvimento sustentável do segmento rural constituído pelos agricultores familiares. 
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Art. 68.  Integram a estrutura básica do Ministério do Desenvolvimento Agrário o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Rural Sustentável, o Conselho Curador do Banco da Terra e até duas Secretarias. 
 
Seção XXII 
Da colaboração entre os Ministérios 
Art. 69.  Em casos de calamidade pública ou de necessidade de especial atendimento à população, o 
Presidente da República poderá dispor sobre a colaboração dos Ministérios com os diferentes níveis da 
Administração Pública. 
 
Seção XXIII 
Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis 
Art. 70.  Haverá, na estrutura básica de cada Ministério: 
I - Secretaria-Executiva, exceto nos Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores; 
II - Gabinete do Ministro; e 
III - Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda. 
§ 1o  Compete à Secretaria-Executiva de cada Ministério e à Secretaria-Geral das Relações Exteriores do 
Ministério das Relações Exteriores as atividades de modernização, informática, recursos humanos, 
serviços gerais, planejamento, orçamento e finanças do Ministério. 
§ 2o  Caberá ao Secretário-Executivo, titular do órgão a que se refere o inciso I, além da supervisão e da 
coordenação das Secretarias integrantes da estrutura do Ministério, exceto das Secretarias de Estado, 
exercer as funções que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado. 
§ 3o  Poderá haver na estrutura básica de cada Ministério, vinculado à Secretaria-Executiva, um órgão 
responsável pelas atividades de administração de pessoal, material, patrimonial, de serviços gerais e de 
orçamento e finanças. 
§ 4o  No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Jurídica serão exercidas pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional. 
 
Art. 71.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 7 de fevereiro de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Pedro Parente 
 
03. DECRETO Nº 4.131, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2002 (D.O.U. de 15.02.2002, Seção 1, pp. 1-2). 

Dispõe sobre medidas emergenciais de redução do consumo de energia elétrica no âmbito da 
Administração Pública Federal. 

 
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 Medida Provisória nº 2.198-5, de 24 de agosto de 
2001, e 
Considerando a necessidade de reduzir o consumo de energia elétrica, no âmbito da Administração 
Pública Federal; 
DECRETA: 
 
Art. 1º Os órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional deverão observar 
meta de consumo de energia elétrica correspondente a oitenta e dois vírgula cinco por cento da média do 
consumo mensal, tendo por referência o mesmo mês do ano 2000, a partir de fevereiro de 2002. 
Parágrafo único. A meta de consumo prevista no caput não se aplica às áreas essenciais determinadas 
em portaria da Casa Civil da Presidência da República, mediante proposta do Ministério a que estejam 
vinculadas. 
 
Art. 2º Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal deverão diagnosticar o grau de 
eficiência energética dos imóveis sob sua administração, com vistas à identificação de soluções e à 
elaboração de projeto de redução do consumo de energia elétrica. 
 
Art. 3º Na aquisição de materiais e equipamentos ou contratação de obras e serviços, deverão ser 
adotadas especificações que atendam aos requisitos inerentes à eficiência energética. 
 
Art. 4º As disposições deste Decreto deverão ser aplicadas, no que couber, às licitações em andamento 
para aquisição de equipamentos que consumam energia, bem como de obras e serviços de engenharia e 
arquitetura. 
 
Art. 5º Os Ministérios promoverão, no âmbito de suas unidades, inclusive vinculadas, a conscientização 
dos servidores com relação à necessidade de redução do consumo de energia elétrica e à adequada 
utilização de iluminação e equipamentos. 
 
Art. 6º As Comissões Internas de Redução de Consumo de Energia - CIRC dos órgãos e das entidades 
de que trata o caput do art. 1º assessorarão os dirigentes no atingimento das metas previstas, bem assim 
para fins de proposição de medidas que visem a eficiência energética. 
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Art. 7º O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com o apoio do Ministério da Fazenda e da 
Secretaria Federal de Controle Interno da Casa Civil da Presidência da República, apresentará, no prazo 
de quarenta e cinco dias, proposta, para inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003, de regras 
para alocação dos gastos de energia elétrica e outras ações de natureza administrativa constantes do 
Programa 750 - Apoio Administrativo - às respectivas ações finalísticas do Governo e unidades 
consumidoras do serviço. 
 
Art. 8º Os órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal avaliarão o cumprimento 
das disposições deste Decreto. 
 
Art. 9º Caberá ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a edição de atos complementares 
com vistas ao cumprimento do disposto neste Decreto. 
 
Art. 10. Ficam revogados os Decretos n 3.818, de 15 de maio de 2001, e 3.840, de 11 de junho de 2001. 
 
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 14 de fevereiro de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Guilherme Gomes Dias, Luiz Gonzaga Leite Perazzo, Silvano 
Gianni 
 
04. DECRETO Nº 4.134, DE 15 DE FEVEREIR0 DE 2002 (D.O.U. de 18.02.2002, pp. 3-5). Promulga a 

Convenção nº 138 e a Recomendação nº 146 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
sobre Idade Mínima de Admissão ao Emprego. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da 
Constituição, 
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o texto da Convenção nº 138 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) sobre Idade Mínima de Admissão ao Emprego, complementada pela 
Recomendação nº 146, por meio do Decreto Legislativo nº 179, de 14 de dezembro de 1999; 
Considerando que a Convenção entrará em vigor, para o Brasil, em 28 de junho de 2002, nos termos do 
parágrafo 3, de seu art.12; 
DECRETA: 
 
Art. 1º A Convenção nº 138 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Idade Mínima de 
Admissão ao Emprego e a Recomendação nº 146, apensas por cópia ao presente Decreto, serão 
executadas e cumpridas tão inteiramente como nelas se contém. 
 
Art. 2º Para os efeitos do art. 2º, item 1, da Convenção, fica estabelecido que a idade mínima para 
admissão a emprego ou trabalho é de dezesseis anos. 
 
Art. 3º Em virtude do permissivo contido no art. 5º, itens 1 e 3, da Convenção, o âmbito de aplicação 
desta restringe-se inicialmente a minas e pedreiras, indústrias manufatureiras, construção, serviços de 
eletricidade, gás e água, saneamento, transporte e armazenamento, comunicações e plantações e outros 
empreendimentos agrícolas que produzam principalmente para o comércio, excluídas as empresas 
familiares ou de pequeno porte que trabalhem para o mercado local e que não empreguem regularmente 
trabalhadores assalariados. 
 
Art. 4º São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão 
da referida Convenção, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso 
I, da Constituição, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 
 
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 15 de fevereiro de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Celso Lafer 
 

Convenção 138 
Convenção sobre Idade Mínima de Admissão ao Emprego 

 
A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho: 
Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho e 
reunida em 6 de junho de 1973, em sua qüinquagésima oitava reunião; 
Tendo decidido adotar diversas propostas relativas à idade mínima para admissão a emprego, tema que 
constitui o quarto ponto da agenda da reunião; 
Considerando os dispositivos das seguintes Convenções: 
Convenção sobre a idade mínima (indústria), de 1919; 
Convenção sobre a idade mínima (trabalho marítimo), de 1920; 
Convenção sobre a idade mínima (agricultura), de 1921; 
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Convenção sobre a idade mínima (estivadores e foguistas), de 1921; 
Convenção sobre a idade mínima (emprego não-industrial), de 1932; 
Convenção (revista) sobre a idade mínima (trabalho marítimo), de 1936; 
Convenção (revista) sobre a idade mínima (indústria), de 1937; 
Convenção (revista) sobre a idade mínima (emprego não-industrial), de 1937; 
Convenção sobre a idade mínima (pescadores), de 1959, e a 
Convenção sobre a idade mínima (trabalho subterrâneo), de 1965; 
Considerando ter chegado o momento de adotar um instrumento geral sobre a matéria, que substitua 
gradualmente os atuais instrumentos, aplicáveis a limitados setores econômicos, com vistas à total 
abolição do trabalho infantil; 
Tendo determinado que essas propostas tomem a forma de uma convenção internacional, adota, no dia 
vinte e seis de junho de mil novecentos e setenta e três, a seguinte Convenção, que pode ser citada como 
a Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973: 
 
Artigo 1º 
Todo País-Membro em que vigore esta Convenção, compromete-se a seguir uma política nacional que 
assegure a efetiva abolição do trabalho infantil e eleve progressivamente, a idade mínima de admissão a 
emprego ou a trabalho a um nível adequado ao pleno desenvolvimento físico e mental do adolescente. 
 
Artigo 2º 
1.Todo Membro que ratificar esta Convenção especificará, em declaração anexa à ratificação, uma idade 
mínima para admissão a emprego ou trabalho em seu território e nos meios de transporte registrados em 
seu território; ressalvado o disposto nos Artigos 4º e 8º desta Convenção, nenhuma pessoa com idade 
inferior a essa idade será admitida a emprego ou trabalho em qualquer ocupação. 
2.Todo País-membro que ratificar esta Convenção poderá notificar ao Diretor-Geral da Repartição 
Internacional do Trabalho, por declarações subseqüentes, que estabelece uma idade mínima superior à 
anteriormente definida. 
3.A idade mínima fixada nos termos do parágrafo 1º deste Artigo não será inferior à idade de conclusão 
da escolaridade obrigatória ou, em qualquer hipótese, não inferior a quinze anos. 
4.Não obstante o disposto no Parágrafo 3º deste Artigo, o País-membro, cuja economia e condições do 
ensino não estiverem suficientemente desenvolvidas, poderá, após consulta às organizações de 
empregadores e de trabalhadores concernentes, se as houver, definir, inicialmente, uma idade mínima de 
quatorze anos. 
5.Todo País-membro que definir uma idade mínima de quatorze anos, de conformidade com o disposto no 
parágrafo anterior, incluirá em seus relatórios a serem apresentados sobre a aplicação desta Convenção, 
nos termos do Artigo 22 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, declaração: 
a) de que subsistem os motivos dessa providência ou 
b) de que renuncia ao direito de se valer da disposição em questão a partir de uma determinada data. 
 
Artigo 3º 
1.Não será inferior a dezoito anos a idade mínima para a admissão a qualquer tipo de emprego ou 
trabalho que, por sua natureza ou circunstâncias em que for executado, possa prejudicar a saúde, a 
segurança e a moral do adolescente. 
2.Serão definidos por lei ou regulamentos nacionais ou pela autoridade competente, após consulta às 
organizações de empregadores e de trabalhadores concernentes, se as houver, as categorias de 
emprego ou trabalho às quais se aplica o parágrafo 1 deste Artigo. 
3.Não obstante o disposto no parágrafo 1 deste Artigo, a lei ou regulamentos nacionais ou a autoridade 
competente poderá, após consultar as organizações de empregadores e de trabalhadores concernentes, 
se as houver, autorizar emprego ou trabalho a partir da idade de dezesseis anos, desde que estejam 
plenamente protegidas a saúde, a segurança e a moral dos adolescentes envolvidos e lhes seja 
proporcionada instrução ou treinamento adequado e específico no setor da atividade pertinente. 
 
Artigo 4º 
1.A autoridade competente, após consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores 
concernentes, se as houver, poderá, na medida do necessário, excluir da aplicação desta Convenção um 
limitado número de categorias de emprego ou trabalho a respeito das quais se levantarem reais e 
especiais problemas de aplicação. 
2.Todo País-membro que ratificar esta Convenção arrolará em seu primeiro relatório sobre sua aplicação, 
a ser submetido nos termos do Artigo 22 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, todas 
as categorias que possam ter sido excluídas de conformidade com o parágrafo 1 deste Artigo, dando as 
razões dessa exclusão, e indicará, nos relatórios subseqüentes, a situação de sua lei e prática com 
referência às categorias excluídas e a medida em que foi dado ou se pretende dar efeito à Convenção 
com relação a essas categorias. 
3.Não será excluído do alcance da Convenção, de conformidade com este Artigo, emprego ou trabalho 
protegido pelo Artigo 3 desta Convenção. 
 
Artigo 5º 
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1.O País-membro, cuja economia e condições administrativas não estiverem suficientemente 
desenvolvidas, poderá, após consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores, se as 
houver, limitar inicialmente o alcance de aplicação desta Convenção. 
2.Todo País-membro que se servir do disposto no parágrafo 1 deste Artigo especificará, em declaração 
anexa à sua ratificação, os setores de atividade econômica ou tipos de empreendimentos aos quais 
aplicará os dispositivos da Convenção. 
3.Os dispositivos desta Convenção serão aplicáveis, no mínimo, a: mineração e pedreira; indústria 
manufatureira; construção; eletricidade, água e gás; serviços sanitários; transporte, armazenamento e 
comunicações; plantações e outros empreendimentos agrícolas de fins comerciais, excluindo, porém, 
propriedades familiares e de pequeno porte que produzam para o consumo local e não empreguem 
regularmente mão-de-obra remunerada. 
4.Todo País-membro que tiver limitado o alcance de aplicação desta Convenção, nos termos deste Artigo: 
a) indicará em seus relatórios, nos termos do Artigo 22 da Constituição da Organização Internacional do 
Trabalho, a situação geral com relação ao emprego ou trabalho de adolescentes e crianças nos setores 
de atividade excluídos do alcance de aplicação desta Convenção e todo progresso que tenha sido feito no 
sentido de uma aplicação mais ampla de seus dispositivos; 
b) poderá, em qualquer tempo, estender formalmente o alcance de aplicação com uma declaração 
encaminhada ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho. 
 
Artigo 6º 
Esta Convenção não se aplicará a trabalho feito por crianças e adolescentes em escolas de educação 
vocacional ou técnica ou em outras instituições de treinamento em geral ou a trabalho feito por pessoas 
de no mínimo quatorze anos de idade em empresas em que esse trabalho for executado dentro das 
condições prescritas pela autoridade competente, após consulta com as organizações de empregadores e 
de trabalhadores concernentes, onde as houver, e constituir parte integrante de: 
a) curso de educação ou treinamento pelo qual é principal responsável uma escola ou instituição de 
treinamento; 
b) programa de treinamento principalmente ou inteiramente executado em uma empresa, que tenha sido 
aprovado pela autoridade competente, ou 
c) programa de orientação vocacional para facilitar a escolha de uma profissão ou de um tipo de 
treinamento. 
 
Artigo 7º 
1.As leis ou regulamentos nacionais poderão permitir o emprego ou trabalho a pessoas entre treze e 
quinze anos em serviços leves que: 
a) não prejudiquem sua saúde ou desenvolvimento, e 
b) não prejudiquem sua freqüência escolar, sua participação em programas de orientação vocacional ou 
de treinamento aprovados pela autoridade competente ou sua capacidade de se beneficiar da instrução 
recebida. 
2.As leis ou regulamentos nacionais poderão também permitir o emprego ou trabalho a pessoas com, no 
mínimo, quinze anos de idade e que não tenham ainda concluído a escolarização obrigatória em trabalho 
que preencher os requisitos estabelecidos nas alíneas a) e b) do parágrafo 1º deste Artigo. 
3.A autoridade competente definirá as atividades em que o emprego ou trabalho poderá ser permitido nos 
termos dos parágrafos 1º e 2º deste Artigo e estabelecerá o número de horas e as condições em que 
esse emprego ou trabalho pode ser desempenhado. 
4.Não obstante o disposto nos parágrafos 1º e 2º deste Artigo, o País-membro que se tiver servido das 
disposições do parágrafo 4º do Artigo 2º poderá, enquanto continuar assim procedendo, substituir as 
idades de treze e quinze anos pelas idades de doze e quatorze anos e a idade de quinze anos pela idade 
de quatorze anos dos respectivos Parágrafos 1º e 2º deste Artigo. 
 
Artigo 8º 
1.A autoridade competente, após consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores 
concernentes, se as houver, poderá, mediante licenças concedidas em casos individuais, permitir 
exceções para a proibição de emprego ou trabalho provida no Artigo 2º desta Convenção, para 
finalidades como a participação em representações artísticas. 
2.Licenças dessa natureza limitarão o número de horas de duração do emprego ou trabalho e 
estabelecerão as condições em que é permitido. 
 
Artigo 9º 
1.A autoridade competente tomará todas as medidas necessárias, inclusive a instituição de sanções 
apropriadas, para garantir a efetiva vigência dos dispositivos desta Convenção. 
2.As leis ou regulamentos nacionais ou a autoridade competente designarão as pessoas responsáveis 
pelo cumprimento dos dispositivos que colocam em vigor a Convenção. 
3.As leis ou regulamentos nacionais ou a autoridade competente prescreverão os registros ou outros 
documentos que devem ser mantidos e postos à disposição pelo empregador; esses registros ou 
documentos conterão nome, idade ou data de nascimento, devidamente autenticados sempre que 
possível, das pessoas que emprega ou que trabalham para ele e tenham menos de dezoito anos de 
idade. 
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Artigo 10 
1.Esta Convenção revê, nos termos estabelecidos neste Artigo, a Convenção sobre a Idade Mínima 
(Indústria), de 1919; a Convenção sobre a Idade Mínima (Marítimos), de 1920; a Convenção sobre a 
Idade Mínima (Agricultura), de 1921; a Convenção sobre a Idade Mínima (Estivadores e Foguistas), de 
1921; a Convenção sobre a Idade Mínima (Emprego não-Industrial), de 1932; a Convenção (revista) sobre 
a Idade Mínima (Marítimos), de 1936; a Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Indústria), de 1937; a 
Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Emprego não-Industrial), de 1937; a Convenção sobre a Idade 
Mínima (Pescadores), de 1959 e a Convenção sobre a Idade Mínima (Trabalho Subterrâneo), de 1965. 
2.A entrada em vigor desta Convenção não priva de ratificações ulteriores as seguintes convenções: 
Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Marítimos), de 1936; a Convenção (revista) sobre a Idade 
Mínima (Indústria) de 1937; a Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Emprego não-Industrial), de 
1937; a Convenção sobre a Idade Mínima (Pescadores), de 1959 e a Convenção sobre a Idade Mínima 
(Trabalho Subterrâneo), de 1965. 
3.A Convenção sobre a Idade Mínima (Indústria), de 1919; a Convenção (revista), sobre a Idade Mínima 
(Marítimos), de 1920; a Convenção sobre a Idade Mínima, (Agricultura), de 1921 e a Convenção sobre a 
Idade Mínima (Estivadores e Foguistas), de 1921, não estarão mais sujeitas a ratificações ulteriores 
quando todos seus participantes assim estiverem de acordo pela ratificação desta Convenção ou por 
declaração enviada ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho. 
4.Quando as obrigações desta Convenção forem aceitas - 
a) por um País-membro que faça parte da Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Indústria), de 1937, 
e que tenha fixado uma idade mínima de admissão ao emprego não inferior a quinze anos, nos termos do 
Artigo 2º desta Convenção, isso implicará ipso jure a denúncia imediata daquela Convenção; 
b) com referência ao emprego não-industrial, conforme definido na Convenção sobre Idade Mínima 
(Emprego não-Industrial), de 1932, por um País-membro que faça parte dessa Convenção, isso implicará 
ipso jure a denúncia imediata da referida Convenção; 
c) com referência ao emprego não industrial, conforme definido na Convenção (revista) sobre a Idade 
Mínima (Emprego não Industrial), de 1937, por um País-membro que faça parte dessa Convenção e for 
fixada uma idade mínima de não menos de quinze anos nos termos do Artigo 2º desta Convenção, isso 
implicará ipso jure a denúncia imediata daquela Convenção; 
d) com referência ao emprego marítimo, por um País-membro que faça parte da Convenção (revista) 
sobre a Idade Mínima (Marítimos), de 1936, e for fixada uma idade mínima de não menos de quinze anos, 
nos termos do Artigo 2º desta Convenção, ou País-membro definir que o Artigo 3º desta Convenção 
aplica-se ao emprego marítimo, isso implicará ipso jure a denúncia imediata daquela Convenção; 
e) com referência ao emprego em pesca marítima, por um País-membro que faça parte da Convenção 
sobre a Idade Mínima (Pescadores), de 1959 e for especificada uma idade mínima de não menos de 
quinze anos, nos termos do Artigo 2º desta Convenção, ou o País-membro especificar que o Artigo 3º 
desta Convenção aplica-se ao emprego em pesca marítima, isso implicará ipso jure a denúncia imediata 
daquela Convenção; 
f) por um País-membro que for parte da Convenção sobre a Idade Mínima (Trabalho Subterrâneo), de 
1965 e for especificada uma idade mínima de não menos de quinze anos, nos termos do Artigo 2º desta 
Convenção, ou o País-membro estabelecer que essa idade aplica-se a emprego subterrâneo em minas, 
por força do Artigo 3º desta Convenção, isso implicará ipso jure a denúncia imediata daquela Convenção, 
a partir do momento em que esta Convenção entrar em vigor. 
5.A aceitação das obrigações desta Convenção - 
a) implicará a denúncia da Convenção sobre a Idade Mínima (Indústria), de 1919, de conformidade com 
seu Artigo 12; 
b) com referência à agricultura, implicará a denúncia da Convenção sobre a Idade Mínima (Indústria), de 
1919, de conformidade com seu Artigo 12; 
c) com referência ao emprego marítimo, implicará a denúncia da Convenção sobre a Idade Mínima 
(Marítimos), de 1920, de conformidade com seu Artigo 10, e da Convenção sobre a Idade Mínima 
(Estivadores e Foguistas), de 1921, de conformidade com seu Artigo 12, a partir do momento em que esta 
Convenção entrar em vigor. 
 
Artigo 11 
As ratificações formais desta Convenção serão comunicadas, para registro, ao Diretor- Geral da 
Repartição Internacional do Trabalho. 
 
Artigo 12 
1.Esta Convenção obrigará unicamente os Países-membros da Organização Internacional do Trabalho 
cujas ratificações tiverem sido registradas pelo Diretor-Geral. 
2.Esta Convenção entrará em vigor doze meses após a data de registro, pelo Diretor-Geral, das 
ratificações de dois Países-membros. 
3.A partir de então, esta Convenção entrará em vigor, para todo País-membro, doze meses depois do 
registro de sua ratificação. 
 
Artigo 13 
1.O País-membro que ratificar esta Convenção poderá denunciá-la ao final de um período de dez anos, a 
contar da data de sua entrada em vigor, mediante comunicação ao Diretor-Geral da Repartição 
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Internacional do Trabalho, para registro. A denúncia não terá efeito antes de se completar um ano a 
contar da data de seu registro. 
2.Todo País-membro que ratificar esta Convenção e que, no prazo de um ano após expirado o período de 
dez anos referido no parágrafo anterior, não tiver exercido o direito de denúncia previsto neste Artigo, 
ficará obrigado a um novo período de dez anos e, daí por diante, poderá denunciar esta Convenção ao 
final de cada período de dez anos, nos termos deste Artigo. 
 
Artigo 14 
1.O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho dará ciência a todos os Países-membros da 
Organização do registro de todas as ratificações e denúncias que lhe forem comunicadas pelos Países-
membros da Organização. 
2.Ao notificar os Países-membros da Organização sobre o registro da segunda ratificação que lhe tiver 
sido comunicada, o Diretor-Geral lhes chamará a atenção para a data em que a Convenção entrará em 
vigor. 
 
Artigo 15 
O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho comunicará ao Secretário Geral das Nações 
Unidas, para registro, nos termos do Artigo 102 da Carta das Nações Unidas, informações 
pormenorizadas sobre todas as ratificações e atos de denúncia por ele registrado, conforme o disposto 
nos artigos anteriores. 
 
Artigo 16 
O Conselho de Administração da Repartição do Trabalho apresentará à Conferência Geral, quando 
considerar necessário, relatório sobre o desempenho desta Convenção e examinará a conveniência de 
incluir na pauta da Conferência a questão de sua revisão total ou parcial. 
 
Artigo 17 
1.No caso de adotar a Conferência uma nova convenção que reveja total ou parcialmente esta 
Convenção, a menos que a nova convenção disponha de outro modo, 
a) A ratificação, por um País-membro, da nova convenção revisora implicará, ipso jure, a partir do 
momento em que entrar em vigor a convenção revisora, a denúncia imediata desta Convenção, não 
obstante os dispositivos do Artigo 13; 
b) Esta Convenção deixará de estar sujeita à ratificação pelos Países-membros a partir da data de 
entrada em vigor da convenção revisora; 
c) Esta Convenção continuará a vigorar, na sua forma e conteúdo, nos Países-membros que a ratificaram, 
mas não ratificarem a convenção revisora. 
 
Artigo 18 
As versões em inglês e francês do texto desta Convenção são igualmente autênticas. 
 

Recomendação 146 
Recomendação 146 sobre Idade Mínima de Admissão ao Emprego 

 
A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho: 
Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho e 
reunida em 6 de junho de 1973, em sua qüinquagésima oitava reunião; 
Ciente de que a efetiva eliminação do trabalho infantil e a progressiva elevação da idade mínima para 
admissão a emprego constituem apenas um aspecto da proteção e do progresso de crianças e 
adolescentes; 
Considerando o interesse de todo o sistema das Nações Unidas por essa proteção e esse progresso; 
Tendo adotado a Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973; 
Desejosa de melhor definir alguns elementos de políticas do interesse da Organização Internacional do 
Trabalho; 
Tendo decidido adotar algumas propostas relativas à idade mínima para admissão a emprego, tema que 
constitui o quarto ponto da agenda da reunião; 
Tendo decidido que essas propostas tomem a forma de uma recomendação suplementar à Convenção 
sobre a Idade Mínima, de 1973, adota, no vigésimo sexto dia de junho de mil novecentos e setenta e três, 
a seguinte Recomendação, que pode ser citada como a Recomendação sobre a Idade Mínima, de 1973: 
 
l. Política Nacional 
1.Para assegurar o sucesso da política nacional definida no Artigo 1º da Convenção sobre a Idade 
Mínima, de 1973, alta prioridade deveria ser conferida à identificação e atendimento das necessidades de 
crianças e adolescentes em políticas e em programas nacionais de desenvolvimento, e à progressiva 
extensão de medidas coordenadas necessárias para criar as melhores condições possíveis para o 
desenvolvimento físico e mental de crianças e adolescentes. 
2.Nesse contexto, especial atenção deveria ser dispensada às seguintes áreas de planejamento e de 
políticas: 
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a) O firme compromisso nacional com o pleno emprego, nos termos da Convenção e da Recomendação 
sobre a Política de Emprego, de 1964, e a tomada de medidas destinadas a promover o desenvolvimento 
voltado para o emprego, tanto nas zonas rurais como nas urbanas; 
b) A progressiva extensão de outras medidas econômicas e sociais destinadas a atenuar a pobreza onde 
quer que exista e a assegurar às famílias padrões de vida e de renda tais que tornem desnecessário o 
recurso à atividade econômica de crianças; 
c) O desenvolvimento e a progressiva extensão, sem qualquer discriminação, de medidas de seguridade 
social e de bem-estar familiar destinadas a garantir a manutenção da criança, inclusive de salários-família; 
d) O desenvolvimento e a progressiva extensão de meios adequados de ensino, e de orientação 
vocacional e treinamento apropriados, em sua forma e conteúdo, para as necessidades das crianças e 
adolescentes concernentes; 
e) O desenvolvimento e a progressiva extensão de meios apropriados à proteção e ao bem-estar de 
crianças e adolescentes, inclusive de adolescentes empregados, e à promoção de seu desenvolvimento. 
3.Deveriam ser objeto de especial atenção as necessidades de crianças e adolescentes sem família, ou 
que não vivam com suas próprias famílias, e de crianças e adolescentes migrantes que vivem e viajam 
com suas famílias. As medidas tomadas nesse sentido deveriam incluir a concessão de bolsas de estudo 
e treinamento. 
4.Deveria ser obrigatória e efetivamente assegurada a freqüência escolar integral ou a participação em 
programas aprovados de orientação profissional ou de treinamento, pelo menos até a idade mínima 
especificada para admissão a emprego, conforme disposto no Artigo 2 da Convenção sobre a Idade 
Mínima, de 1973. 
5.(1) Atenção deveria ser dispensada a medidas tais como treinamento preparatório, isento de riscos, 
para tipos de emprego ou trabalho nos quais a idade mínima prescrita, nos termos do Artigo 3 da 
Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973, seja superior à idade em que cessa a escolarização 
obrigatória integral. 
(2) Medidas análogas deveriam ser consideradas quando as exigências profissionais de uma determinada 
ocupação incluem uma idade mínima para admissão superior à idade em que termina a escolarização 
obrigatória integral. 
 
II. Idade Mínima 
6.A idade mínima definida deveria ser igual para todos os setores de uma atividade econômica. 
7.(1) Os Países-membros deveriam ter como objetivo a elevação progressiva, para dezesseis anos, da 
idade mínima, para admissão a emprego ou trabalho, especificada em cumprimento do Artigo 2º da 
Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973. 
(2) Onde a idade mínima para emprego ou trabalho coberto pelo Artigo 2º da Convenção sobre a Idade 
Mínima, de 1973, estiver abaixo de 15 anos, urgentes providências deveriam ser tomadas para elevá-las 
a esse nível. 
8.Onde não for imediatamente viável definir uma idade mínima para todo emprego na agricultura e em 
atividades correlatas nas áreas rurais, uma idade mínima deveria ser definida no mínimo para emprego 
em plantações e em outros empreendimentos agrícolas referidos no Artigo 5º, parágrafo 3º, da 
Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973. 
 
III. Emprego ou trabalho perigoso 
9.Onde a idade mínima para admissão a tipos de emprego ou de trabalho que possam comprometer a 
saúde, a segurança e a moral de adolescentes estiver ainda abaixo de dezoito anos, providências 
imediatas deveriam ser tomadas para elevá-la a esse nível. 
10.(1) Na definição dos tipos de emprego ou de trabalho a que se refere o Artigo 3º da Convenção sobre 
a Idade Mínima, de 1973, deveriam ser levadas em conta as pertinentes normas internacionais de 
trabalho, como as que dizem respeito a substâncias, agentes ou processos perigosos (inclusive radiações 
ionizantes), levantamento de cargas pesadas e trabalho subterrâneo. 
(2) Deveria ser reexaminada periodicamente, em particular à luz dos progressos científicos e 
tecnológicos, e revista, se necessário, a lista dos tipos de emprego ou de trabalho em questão. 
11.Onde não foi imediatamente definida, nos termos do Artigo 5º da Convenção sobre a Idade Mínima, de 
1973, uma idade mínima para certos setores da atividade econômica ou para certos tipos de 
empreendimentos, dispositivos adequados sobre a idade mínima deveriam ser aplicáveis, nesse 
particular, a tipos de emprego ou trabalho que ofereçam riscos para adolescentes. 
 
IV. Condições de emprego 
12.(1) Medidas deveriam ser tomadas para assegurar que as condições em que estão empregados ou 
trabalham crianças e adolescentes com menos de dezoito anos de idade alcancem padrões satisfatórios e 
neles sejam mantidas. Essas condições deveriam estar sob rigoroso controle. 
(2) Medidas também deveriam ser tomadas para proteger e fiscalizar as condições em que crianças e 
adolescentes recebem orientação profissional ou treinamento dentro de empresas, instituições de 
treinamento e escolas de ensino profissional ou técnico, e para estabelecer padrões para sua proteção e 
desenvolvimento. 
13.(1) Com relação à aplicação do parágrafo anterior e em cumprimento do Artigo 7º, parágrafo 3º, da 
Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973, especial atenção deveria ser dispensada: 
a) ao provimento de uma justa remuneração, e sua proteção, tendo em vista o princípio de salário igual 
para trabalho igual; 
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b) à rigorosa limitação das horas diárias e semanais de trabalho, e à proibição de horas extras, de modo a 
deixar tempo suficiente para a educação e treinamento (inclusive o tempo necessário para os deveres de 
casa), para o repouso durante o dia e para atividades de lazer; 
c) à concessão, em possibilidade de exceção, salvo em situação de real emergência, de um período 
consecutivo mínimo de doze horas de repouso noturno, e de costumeiros dias de repouso semanal; 
d) à concessão de férias anuais remuneradas de pelo menos quatro semanas e, em qualquer hipótese, 
não mais curtas do que as concedidas a adultos; 
e) à proteção por regimes de seguridade social, inclusive regimes de prestação em caso de acidentes de 
trabalho e de doenças de trabalho, assistência médica e prestação de auxílio-doença, quaisquer que 
sejam as condições de emprego ou de trabalho; 
f) à manutenção de padrões satisfatórios de segurança e de saúde e instrução e supervisão apropriadas. 
(2) O inciso (1) deste parágrafo aplica-se a marinheiros adolescentes na medida em que não se 
encontram protegidos em relação a questões tratadas pelas convenções ou recomendações 
internacionais do trabalho concernentes especificamente ao emprego marítimo. 
 
V. Aplicação 
14.(1) As medidas para garantir a efetiva aplicação da Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973, e 
desta Recomendação deveriam incluir: 
a) o fortalecimento, na medida em que for necessário, da fiscalização do trabalho e de serviços correlatos, 
como, por exemplo, o treinamento especial de fiscais para detectar e corrigir abusos no emprego ou 
trabalho de crianças e adolescentes; 
b) o fortalecimento de serviços destinados à melhoria e a fiscalização do treinamento dentro das 
empresas. 
(2) Deveria ser ressaltado o papel que pode ser desempenhado por fiscais no suprimento de informações 
e assessoramento sobre os meios eficazes de aplicar dispositivos pertinentes, bem como na efetiva 
execução de tais dispositivos. 
(3) A fiscalização do trabalho e a fiscalização do treinamento em empresas deveriam ser estreitamente 
coordenadas com vistas a assegurar a maior eficiência econômica e, de um modo geral, os serviços de 
administração do trabalho deveriam funcionar em estreita colaboração com os serviços responsáveis pela 
educação, treinamento, bem-estar e orientação de crianças e adolescentes. 
15.Atenção especial deveria ser dispensada: 
a) à aplicação dos dispositivos relativos aos tipos perigosos de emprego ou trabalho, e 
b) à prevenção do emprego ou trabalho de crianças e adolescentes durante as horas de aula, enquanto 
for obrigatório a educação ou o treinamento. 
16.Deveriam ser tomadas as seguintes medidas para facilitar a verificação de idades: 
a) As autoridades públicas deveriam manter um eficiente sistema de registros de nascimento, que inclua a 
emissão de certidões de nascimento; 
b) Os empregadores deveriam ser obrigados a manter, e pôr à disposição da autoridade competente, 
registros ou outros documentos indicando os nomes e idades ou datas de nascimento, devidamente 
autenticados se possível, não só de crianças e adolescentes por eles empregados, mas também daqueles 
que recebem orientação ou treinamento em suas empresas; 
c) Crianças e adolescentes que trabalhem nas ruas, em estabelecimentos ao ar livre, em lugares públicos, 
ou exerçam ocupações ambulantes ou em outras circunstâncias que tornem impraticável a verificação de 
registros de empregadores, deveriam portar licenças ou outros documentos que atestem que eles 
preenchem as condições necessárias para o trabalho em questão. 
 
05. DECRETO Nº 4.137, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2002 (D.O.U. de 21.02.2002, Seção 1, p. 6). 

Institui a carteira de identidade funcional dos membros da Defensoria Pública da União e dá 
outras providências. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da 
Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, 
DECRETA: 
 
Art. 1º Fica instituída a carteira de identidade funcional dos membros da Defensoria Pública da União, 
com as características constantes do Anexo a este Decreto, com validade em todo o território nacional, a 
ser expedida pela Defensoria Pública-Geral da União. 
 
Art. 2º Ao titular da carteira a que se refere o art. 1º são asseguradas, quando em serviço, as 
prerrogativas previstas no art. 44 da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, para o 
desempenho de sua missão institucional. 
 
Art. 3º As carteiras serão numeradas segundo a ordem de antiguidade na carreira, cancelados os 
números anteriormente utilizados. 
 
Art. 4º Em caso de aposentadoria, a carteira será substituída por outra em que se indique esta 
circunstância, mediante a utilização do termo "aposentado", mantendo-se o número da anteriormente 
utilizada. 
Parágrafo único. Na carteira do aposentado, não se fará referência às garantias constantes do art. 2. 



ATUALIZAÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.166/fevereiro-2002                               23 

 
Art. 5º A perda do cargo obriga o titular da carteira à sua restituição imediata à Defensoria Pública-Geral 
da União. 
 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 
Brasília, 20 de fevereiro de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Aloysio Nunes Ferreira Filho 
 

ANEXO 
Características da carteira de identidade dos membros da Defensoria Pública da União 
 
1.Dimensões: carteira aberta: 15 cm x 10 cm. 
2.Externamente: em couro vermelho, dividida em três partes, com duas dobras: no anverso, o símbolo 
das Armas da República em metal e as inscrições "República Federativa do Brasil" e "Defensoria Pública 
da União", impressas em dourado. 
3.Internamente: dividida em três partes, com duas dobras. 
3.1Da cédula de identidade funcional, confeccionada em papel branco com as Armas da República em 
marca d`água, constará: 
a) na primeira dobra: o nome da instituição impresso, o número da cédula, o número de inscrição do titular 
na Ordem dos Advogados do Brasil, seu nome, a filiação, o cargo, a data de admissão, o tipo sanguíneo e 
fator RH, o CPF, a nacionalidade, a naturalidade e a assinatura do titular da cédula de identidade, cortada 
por uma faixa diagonal verde-amarela; 
b) na parte central: o cargo do titular, uma fotografia no tamanho 2x2 e, no rodapé a inscrição "válida em 
todo território nacional - Decreto nº....../...", 
c) na última dobra: as Armas da República impressa na cor original, as prerrogativas dos membros, 
quando em serviço, constantes do art. 44 da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, a data de 
expedição e assinatura do Defensor Público-Geral da União. 
 
06. DECRETO Nº 4.145, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2002 (D.O.U. de 26.02.2002, Seção 1, p. 3). Dá 

nova redação ao caput do art. 1º do Decreto nº 4.131, de 14 de fevereiro de 2002, que dispõe 
sobre medidas emergenciais de redução do consumo de energia elétrica no âmbito da 
Administração Pública Federal. 

  
 O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de Presidente da República, usando das 
atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o 
disposto na Medida Provisória no 2.198-5, de 24 de agosto de 2001, 
DECRETA: 
 
Art. 1o  O caput do art. 1º do Decreto nº 4.131, de 14 de fevereiro de 2002, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
"Art. 1o  Os órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional deverão observar 
meta de consumo de energia elétrica correspondente a oitenta e dois vírgula cinco por cento do consumo 
mensal, tendo por referência o mesmo mês do ano 2000, a partir de fevereiro de 2002." (NR) 
 
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 26 de fevereiro de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL, Pedro Parente 
 

PORTARIAS         

 
07. PORTARIA Nº 50, DE 31 DE JANEIRO DE 2002, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 

(D.O.U. de 04.02.2002, Seção 1, p. 96).  
 
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
87, inciso II, da Constituição Federal, e 
Considerando a implantação de sistema informatizado de acompanhamento e controle dos processos de 
concessão de registro sindical; e 
Considerando as diretrizes do Programa Nacional de Desburocratização, voltadas para a racionalização e 
simplificação de procedimentos na Administração Pública Federal, resolve: 
 
Art. 1º Aprovar o novo modelo de certidão de registro sindical, na forma do Anexo a esta Portaria. 
 
Art. 2º As certidões de registro sindical emitidas antes desta Portaria, em caráter provisório, com validade 
de dois anos, passam a ter caráter definitivo, não necessitando renovação. 
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Art. 3º Fica revogada a Portaria n.º 1, de 3 de maio de 2001, da Secretaria de Relações do Trabalho. 
 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
 

ANEXO 
 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 
SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO 
COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO SINDICAL 
 
CERTIDÃO 
**********O SECRETÁRIO DE RELAÇÕES DO TRABALHO, no uso das suas atribuições, e considerando 
o disposto na Portaria 343/00, CERTIFICA para fins de direito que consta do Cadastro Nacional de 
Entidades Sindicais - CNES, o registro sindical referente ao processo de n.º XXXXX.XXXXX/XX, do(a) 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , representante da categoria XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com 
abrangência XXXXXXXXXXXXXXXX e base territorial no(s) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, concedido por 
despacho publicado no Diário Oficial da União em __/__/__, seção __, p. __. Eu, 
XXXXXXXXXXXXXXXX______________________, Coordenador(a)-Geral de Registro Sindical, a conferi. 
 
Brasília, de              de . 
___________________ 
 
Secretário de Relações do Trabalho 
FRANCISCO DORNELLES 
 
08. PORTARIA Nº 03, DE 23 DE JANEIRO DE 2002, DA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO 

NO RIO GRANDE DO SUL – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (D.O.U. de 07.02.2002, 
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. 012903/2001-88 resolve: 
 
Artigo 1º: Conceder autorização à empresa Springer Carrier Ltda, situado a Rua Berto Círio, n.º 521 em 
Canoas, para reduzir o intervalo para repouso e alimentação para 30 minutos para o(s) empregado(s), 
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 23.01.2002 
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 ÀVILA FERREIRA 
 
09. PORTARIA Nº 479, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL 

REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.02.2002, 1º Caderno, p. 87). 
 
A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, Considerando a publicação da Resolução Administrativa nº 08/2001 que, 
ao estabelecer regras sobre a ordem do  serviço judiciário no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 
4ª Região, determinou a convocação de 24 (vinte quatro) Juízes do Trabalho Titulares de Vara para atuar 
no Tribunal a partir de 06 de fevereiro de 2002; Considerando os termos do artigo 240 do Regimento 
Interno, dispondo sobre a organização de um gabinete para o apoio dos Juízes convocados para atuar no 
Tribunal; Considerando a necessidade de adoção de procedimentos  uniformes  com relação a estrutura, 
lotação de servidores e funções comissionadas para compor este gabinete de apoio, RESOLVE: 
 
Art. 1º.   Durante o período do regime de exceção, não-excedente de dezoito meses, os Juízes 
convocados, bem como os servidores que comporão a estrutura de apoio aos mesmos, disporão de local 
de trabalho no 3º e no 4º andares do prédio-sede do Tribunal. 
 
Art. 2º. O gabinete para apoio dos Juízes convocados será integrado por 48  (quarenta e oito) servidores, 
que deverão ocupar 24 (vinte e quatro) funções comissionadas FC-05 e 24 (vinte e quatro) funções 
comissionadas FC-02. 
 
Art. 3º. As 24 (vinte e quatro) funções comissionadas FC-05 serão vinculadas, enquanto durar o regime 
de exceção, ao Gabinete do Diretor-Geral de Coordenação Judiciária, e seus detentores prestarão serviço 
junto ao gabinete de apoio, no prédio-sede do Tribunal. 
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Art. 4º. As funções comissionadas FC-02 dos Secretários Especializados das Varas cujos Juízes Titulares 
encontrem-se convocados para atuar no Tribunal serão vinculadas, enquanto durar o regime de exceção, 
ao Gabinete do Diretor-Geral de Coordenação Judiciária, e seus detentores prestarão serviço junto ao 
gabinete de apoio, no prédio-sede do Tribunal, excetuados aqueles servidores lotados em unidades 
judiciárias do interior do Estado, os quais permanecerão a elas vinculados, sem deslocamento para a 
Capital. 
Parágrafo único. Quando se tratar de servidor lotado em unidade judiciária do interior do Estado, caso 
seja de seu interesse - e do Magistrado assessorado - que os serviços sejam prestados no prédio-sede do 
Tribunal, deverá ser formulado requerimento pelo servidor solicitando sua lotação em caráter provisório no 
Gabinete do Diretor-Geral de Coordenação Judiciária. 
 
Art. 5º. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal. 
 
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA 
Presidente 
 
10. PORTARIA Nº 480, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL 

REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.02.2002, 1º Caderno, p. 87). 
 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais, e considerando os termos do regime de exceção instituído pela Resolução 08/2001, e 
considerando a necessária disponibilidade de funções para a organização de gabinete para atendimento 
aos juízes convocados a partir de 06.2.2002, na forma do artigo 3º da Portaria 479/02 desta Presidência, 
resolve DESVINCULAR das respectivas unidades,  em caráter temporário, enquanto perdurar o regime de 
exceção, as funções abaixo relacionadas, vinculando-as ao Gabinete do Diretor-Geral de Coordenação 
Judiciária: 
a) 03 (três) funções comissionadas de Assistente Administrativo Gab. (FC05), da Assessoria Judiciária;  
b) 01 (uma) função comissionada de Assistente Administrativo Gab. (FC05), do Gabinete do Juiz 
Corregedor. 
c) 01 (uma) função comissionada de Assistente Administrativo Gab. (FC05), do Gabinete do Juiz Vice-
Corregedor. 
d) 16 (dezesseis) funções comissionadas de Assistente Administrativo Gab. (FC05), do Gabinete 
Unificado de Juízes Convocados. 
e) 02 (duas) funções comissionadas de Secretário Especializado de Gabinete (FC02), do Gabinete 
Unificado de Juízes Convocados. 
Esta Portaria entra em vigor a contar da sua publicação. 
 
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA 
Presidente 
 
11. PORTARIA Nº 704, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL 

REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 28.02.2002, Seção 1, p. 66). 
 
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 25.02.2002, a Dra. ENY ONDINA COSTA DA SILVA, 
Juíza Titular da Vara do Trabalho de IJUÌ,  para a 3ª Vara do Trabalho de SAPIRANGA, que se  
encontra vaga em virtude da remoção, a pedido, do Dr. RAUL ZORATTO SANVICENTE, conforme 
Portaria nº 295/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
12. PORTARIA Nº 730, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL 

REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 28.02.2002, Seção 1, p. 66). 
 
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 25.02.2002, a Dra. ANTÔNIA MARA VIEIRA 
LOGUÉRCIO, Juíza Titular da Vara do Trabalho de SANTO ÂNGELO, para a 1ª Vara do Trabalho de 
SANTA MARIA, que se encontra vaga em virtude da posse da Juíza Titular, Dra. TANIA MACIEL DE 
SOUZA, no cargo de Juiz Togado deste Tribunal. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, 
Juíza-Presidente. 
 

ATOS  

 
13. ATO Nº 01, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO SUPERIOR DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO (D.J.U. de 06.02.2002, Seção 1, p. 848). 
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O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas 
atribuições regimentais, expede o presente Ato de composição do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho, em virtude da posse dos novos Conselheiros. 
 
MEMBROS NATOS E PERMENTES 
Ministro Almir Pazzianotto Pinto – Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho 
Ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros – Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 
Ministro Vantuil Abdala – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho e Coordenador-Geral da Justiça do 
Trabalho 
 
MEMBROS TITULARES 
Ministro Ronaldo Lopes Leal 
Ministro Rider Nogueira de Brito 
Ministro José Luciano de Castilho Pereira 
 
MEMBROS SUPLENTES 
Ministro Milton de Moura França 
Ministro João Oreste Dalazen 
Ministro Gelson de Azevedo 
 
MEMBROS TITULARES 
Juiz Francisco Antônio de Oliveira – Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 
Juiz Darcy Carlos Mahle – Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 
Juíza Lília Leonor Abreu – Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região 
 
MEMBROS SUPLENTES 
Juíza Ana Maria Schuler Gomes – Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região 
Juiz André Luiz Moraes de Oliveira – Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região 
 
Dê-se ciência. 
Publique-se no D.J. e B.I. 
 
ALMIR PAZZIANOTTO PINTO 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
 
14. ATO DECLARATÓRIO Nº 04, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002, DA DIRETORIA DO 

DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO - SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO 
TRABALHO – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (D.O.U.  de 22.02.2002, Seção 1, pp. 
66-68). Aprova, revisa e consolida precedentes administrativos. 

 
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO, no uso de sua competência 
regimental, resolve: 
 
I - aprovar os precedentes administrativos de nº 31 a nº 50, resultantes de posicionamentos firmados na 
Coordenação-Geral de Normatização e Análise de Recursos; 
II - revisar os precedentes de nº 01 a nº 30; 
III - consolidar todos os precedentes administrativos aprovados, conforme anexo I deste ato; 
IV - os precedentes administrativos em anexo deverão orientar a ação dos Auditores-Fiscais do Trabalho 
no exercício de suas atribuições. 
 
LEONARDO SOARES DE OLIVEIRA 
 

ANEXO I 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 1 
FGTS. PARCELAMENTO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PERCENTUAL DE 8% SOBRE PARTE DA 
REMUNERAÇÃO DEVIDA. A comprovação do recolhimento das competências notificadas ou da 
concessão de parcelamento de débito efetivados antes da lavratura da notificação acarreta sua 
declaração de insubsistência. Já o simples pedido de parcelamento do débito junto à Caixa Econômica 
Federal - CEF, sem a formalização de sua concessão, não impede o ato fiscalizador, tampouco a 
lavratura da notificação de débito. 
REFERÊNCIA NORMATIVA : Art. 31, §1º, da Portaria MTb nº 148, de 25/01/96. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 2 
AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA FORA DO LOCAL DE INSPEÇÃO. CONSEQÜÊNCIA. Não acarreta 
nulidade a falta de justificativa, no próprio auto de infração, do porquê de sua lavratura fora do local de 
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inspeção, pois trata-se de formalidade que não é da essência do ato. Também a lavratura fora do prazo 
de 24 horas ou protocolo fora do prazo de 48 horas não acarretam nulidade, mas podem ensejar 
responsabilização administrativa do Auditor - Fiscal do Trabalho. 
REFERÊNCIA NORMATIVA : Art. 629, §1º, da CLT. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 3 
FGTS. VALE-TRANSPORTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PERCENTUAL DE 8% SOBRE PARTE 
DA REMUNERAÇÃO DEVIDA. O vale-transporte não terá natureza salarial, não se incorporará à 
remuneração para quaisquer efeitos e tampouco constituirá base de incidência do FGTS, desde que 
fornecido de acordo com o disposto no art. 2º, II da Lei nº 7418/85. O vale-transporte pago em dinheiro 
tem natureza salarial e repercussão no FGTS. 
REFERÊNCIA NORMATIVA : art. 2º e alíneas, da Lei nº 7.418/85 e art. 5º e 6º Decreto nº 95.247/87. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 4 
FGTS. DEPÓSITO APÓS LAVRATURA DA NOTIFICAÇÃO PARA DEPÓSITO DO FGTS -NDFG. A 
defesa a auto de infração lavrado por deixar o empregador de efetuar os depósitos fundiários, com os 
acréscimos legais, após notificado pela fiscalização, deve limitar-se à comprovação de parcelamento ou 
pagamento correspondente. A discussão acerca do mérito sobre a existência ou acerto do débito apurado 
encerra-se com o processo de Notificação para Depósito do FGTS -NDFG que lhe deu origem. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 23, § 1º, inciso V da Lei nº 8.036, de 1990. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 5 
SUCESSÃO TRABALHISTA. Não prospera a alegação de que a infração tenha ocorrido quando o vínculo 
de emprego existia com o empregador anterior. Caracterizada a sucessão, o novo empregador assume os 
ônus trabalhistas. 
REFERÊNCIA NORMATIVA : art. 448 da CLT. 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 6 
FGTS. GRATIFICAÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PERCENTUAL DE 8% SOBRE PARTE DA 
REMUNERAÇÃO DEVIDA. A gratificação, bem como comissões, percentagens ou abonos pagos pelo 
empregador, integram o salário. Conseqüentemente, são base de cálculo para o FGTS. 
REFERÊNCIA NORMATIVA : art. 457 e 458, CLT; Lei nº 8036/90, art. 15. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 7 
RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. DEPÓSITO RECURSAL DENTRO DO PRAZO. 
Não é suficiente para o conhecimento do recurso a efetivação do depósito dentro do prazo legal. É 
necessário que também o recurso administrativo seja aviado no decêndio legal. 
REFERÊNCIA NORMATIVA : Art. 636 caput e § 1º da CLT e art. 33 da Portaria nº 148, de 25 de janeiro 
de 1996. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 8 
REGISTRO. REPRESENTANTE COMERCIAL. Para a caracterização de atividade autônoma do 
representante comercial, é imprescindível a comprovação de sua inscrição no Conselho respectivo. 
REFERÊNCIA NORMATIVA : art. 41, caput da CLT. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 9 
AUTORIZAÇÃO PARA O TRABALHO EM FERIADOS NACIONAIS E RELIGIOSOS VIA ACORDO 
COLETIVO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. NECESSIDADE DE PRÉVIA PERMISSÃO 
DA AUTORIDADE COMPETENTE EM MATÉRIA DE TRABALHO. Os acordos coletivos ou convenções 
coletivas de trabalho podem estabelecer as regras de remuneração e/ou compensação para o trabalho 
em dias feriados, mas não são instrumentos hábeis para afastar a competência da autoridade em matéria 
de trabalho para exercer o controle do trabalho em tais dias. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 70 da CLT. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 10 
JORNADA. TELEFONISTA DE MESA. Independente do ramo de atividade do empregador, aplica- se o 
disposto no art. 227 da CLT, e seus parágrafos, ao exercente das funções de telefonista: jornada de seis 
horas diárias . Inteligência do Enunciado nº 178 do Tribunal Superior do Trabalho - TST. 
REFERÊNCIA NORMATIVA : art. 227 da CLT. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 11 
INSPEÇÃO DO TRABALHO. ROL NÃO TAXATIVO QUANTO AOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À 
INSPEÇÃO DO TRABALHO. FITAS DO CAIXA BANCÁRIO. Fitas do caixa bancário são considerados 
documentos necessários à inspeção do trabalho. O sigilo das informações financeiras é da 
responsabilidade do Auditor-Fiscal do Trabalho, que também, por lei, deve guardar sigilo profissional. 
REFERÊNCIA NORMATIVA : art. 630, §§ 3º e 4º da CLT c/c art. 6º do Regulamento da Inspeção do 
Trabalho - RIT, aprovado pelo Decreto nº 55.841, de 1965. 
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PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 12 
INSPEÇÃO DO TRABALHO. Notificação para apresentação de documentos em dia certo e hora incerta, 
caracteriza infração somente quando transcorrer completamente o dia sem a apresentação. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 630 § 3º e 4º , da C.L.T. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 13 
INSPEÇÃO DO TRABALHO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO INEXISTENTE. Desatendida pelo empregador 
obrigação legal cujo cumprimento se exterioriza em documento não apresentado, cabível a autuação 
específica e não por falta de apresentação de documentos. Isso porque é impossível a apresentação de 
documento que só existiria caso cumprida a obrigação. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 630 § 3º e 4º , da C.L.T. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 14 
MULTA. VALOR SEM EXPRESSÃO ECONÔMICA. PROCESSAMENTO REGULAR OBRIGATÓRIO. A 
impossibilidade de impor multa ao infrator em virtude da desatualização ou inexpressividade de seu valor, 
não obsta o processamento regular do auto de infração e sua declaração de subsistência, uma vez que o 
instituto da reincidência e a possibilidade de ulterior atualização daquele valor impedem-lhe pronto 
arquivamento. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 15 
SALÁRIO. EMPREGADOR E EQUIPARADOS. ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS. PRAZO LEGAL. 
Equiparam-se ao empregador, para os efeitos da relação de emprego, as pessoas e entidades referidas 
no § 1º do art. 2º da CLT. A partir do momento em que a instituição sem fins lucrativos contrata 
empregados, assume todas as obrigações dessa relação jurídica, não podendo repassar aos seus 
empregados o risco de sua atividade. Os salários, portanto, devem ser pagos no prazo legal, sob pena de 
imposição de sanção administrativa. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 2º § 1º da CLT. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 16 
INSPEÇÃO EM EMPRESAS SUJEITAS A DUPLA VISITA. CRITÉRIO PARA CONTAGEM DOS PRAZOS 
CONCEDIDOS. Quando aplicável a concessão do prazo para exibição de documentos, não inferior a dois 
nem superior a oito dias, sua contagem deve se dar com exclusão do dia do início e inclusão do dia do 
término, sendo irrelevante o horário em que se procedeu à notificação. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 17 
DESCANSO. TRABALHO EM FERIADOS. DECISÃO JUDICIAL. São insubsistentes os autos lavrados 
contra empregadores amparados por decisão judicial que os permita manter trabalhadores em atividade 
em dias feriados. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 18 
FGTS. NOTIFICAÇÃO PARA DEPÓSITO DO FGTS. NOTIFICAÇÃO PARA DEPÓSITO DO FGTS - 
NDFG. PAGAMENTOS POSTERIORES AO LEVANTAMENTO. A quitação de valores relativos a 
competências levantadas em Notificação para Depósito do FGTS - NDFG não acarreta sua 
improcedência. Cabe ao Agente Operador do Fundo, Caixa Econômica Federal - CEF deduzir os valores 
pagos a posteriori, quando da verificação de quitação do débito. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 19 
FGTS. NOTIFICAÇÃO PARA DEPÓSITO DO FGTS - NDFG. PARCELAMENTO NÃO FORMALIZADO. 
Não obsta a lavratura da Notificação para Depósito do FGTS - -NDFG processo de parcelamento em 
andamento junto ao Agente Operador do Fundo, Caixa Econômica Federal CEF, ainda sem a devida 
formalização. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 20 § 4º da IN/SIT/MTE nº 17, de 31 de julho de 2000. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 20 
FGTS. NOTIFICAÇÃO PARA DEPÓSITO DO FGTS -NDFG. ÔNUS DA PROVA. Os documentos com os 
quais pretende o notificado fazer prova de suas alegações ou de quitação de débitos devem acompanhar 
a defesa. Descabe à Administração diligenciar em favor do notificado. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 24 da Portaria/MTE nº 148, de 25 de janeiro de 1996. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO N° 21 
CTPS. INUTILIZAÇÃO. Ao lançar na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS anotações 
prejudiciais ao trabalhador, a empresa tornou aquele documento inútil para uso, mesmo que 
objetivamente apenas uma das folhas tenha sido inutilizada. Autuação procedente. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: art. 52 CLT. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO N° 22 
INSPEÇÃO DO TRABALHO. LIVRE ACESSO. A prerrogativa do Auditor-Fiscal do Trabalho - AFT de ter 
livre acesso a todas as dependências dos estabelecimentos sujeitos ao regime da legislação trabalhista 
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compreende não só o direito de ingressar mas também o de permanecer no local, para o exercício de sua 
ação fiscal. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: art. 630 § 3° da CLT. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO N° 23 
JORNADA. CONTROLE ALTERNATIVO. Os sistemas alternativos de controle de jornada só podem ser 
utilizados quando autorizados por convenção ou acordo coletivo. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: art. 7° XXVI da Constituição Federal, art. 74 § 2° da CLT e Portaria n° 1.120, 
de 8 de novembro de 1995. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO N° 24 
REGISTRO. AUTENTICAÇÃO DE LIVRO, FOLHA OU SISTEMA ELETRÔNICO. Após a edição da 
Portaria nº 739, de 29 de agosto de 1997, descabe autuação por falta de autenticação do sistema de 
registro de empregados, no prazo legal, uma vez autorizada a autenticação pelo Auditor- Fiscal do 
Trabalho quando de sua visita fiscal. A partir da revogação do art. 42 da CLT, a obrigação legal de 
autenticação deixou de existir. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: art. 42 CLT, art. 2° § 2° da Portaria n° 739 de 29 de agosto de 1997 e Lei Nº 
10.243, de 19 de Junho de 2001. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO N° 25 
GRATIFICAÇÃO NATALINA. PRAZO. A lei dispõe que o prazo para pagamento da gratificação natalina é 
o dia 20 de dezembro de cada ano. Recaindo o dia 20 em domingo ou feriado, o pagamento deve ser 
antecipado. Não há que se falar em prorrogação para o primeiro dia útil subsequente. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: art. 1° da Lei n° 4.749, de 12 de agosto de 1965. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO N° 26 
JORNADA. TELEFONISTA. TELEMARKETING. Não se aplica ao operador de telemarketing a proteção 
especial prevista no art. 227 da CLT, uma vez que é ele um vendedor que busca o objetivo de seu 
trabalho utilizando-se de aparelho telefônico, diferentemente do telefonista, cuja função é receber e 
efetuar ligações. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 27 
RESCISÃO CONTRATUAL. HOMOLOGAÇÃO. ENTIDADES PÚBLICAS. A União, os Estados e os 
Municípios, as autarquias e as fundações de direito público que não explorem atividade econômica não 
estão sujeitos à assistência mencionada no art. 477 da CLT, face à presunção de legitimidade de seus 
atos. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: art. 1°, I do Dec-Lei n° 779, de 21 de agosto de 1969 e art. 477 CLT. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO N° 28 
RESCISÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO DE VERBAS FORA DO PRAZO LEGAL. O pagamento da 
multa em favor do empregado não exime o autuado da multa administrativa, uma vez que são 
penalidades distintas: a primeira beneficia o empregado, enquanto a segunda destina-se ao Poder 
Público. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: art. 477 § 8° da CLT. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO N° 29 
JORNADA. BANCÁRIOS. PRORROGAÇÃO DE JORNADA. INTERVALO PARA REPOUSO OU 
ALIMENTAÇÃO. Ao estabelecer que a jornada normal de seis horas dos bancários poderá ser 
excepcionalmente prorrogada até oito horas diárias, observados os preceitos gerais sobre duração do 
trabalho, o art. 225 da CLT atraiu a incidência da regra do art. 71 do mesmo diploma, que prevê a 
obrigatoriedade de concessão de intervalo para repouso ou alimentação de, no mínimo uma e, no 
máximo, duas horas. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: art. 71 e art. 225, ambos da CLT. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO N° 30 
JORNADA. PRORROGAÇÃO. CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO. A mera inserção em acordo ou 
convenção coletiva de cláusula com previsão de percentuais acima de cinqüenta por cento para a 
remuneração das horas extraordinárias, por si só, não autoriza o elastecimento da jornada normal de 
trabalho. Imprescindível autorização expressa, pois o acessório, exigido pelo § 1° do art. 59, não substitui 
o principal, cuja obrigação decorre do caput. 
REFERÊNCIA NORMATIVANA: art. 59 da CLT. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 31 
JORNADA. PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE IMPERIOSA. I - Os serviços inadiáveis ou cuja 
inexecução possa acarretar prejuízos manifestos autorizam a prorrogação da jornada apenas até 12 
horas, caracterizando-se como tais aqueles que, por impossibilidade decorrente de sua própria natureza, 
não podem ser paralisados num dia e retomados no seguinte, sem ocasionar prejuízos graves e 
imediatos. II - Se a paralisação é apenas inconveniente, por acarretar atrasos ou outros transtornos, a 
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necessidade de continuação do trabalho não se caracteriza como imperiosa e o excesso de jornada não 
se justifica. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 59, caput , e art. 61 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 32 
PROCESSUAL. RECURSO INTEMPESTIVO. O recurso administrativo protocolizado fora do prazo não 
deve ter seu mérito analisado, uma vez que, ausente um dos pressupostos de sua admissibilidade, não 
pode ser conhecido. O mesmo se aplica à defesa intempestiva. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 629 § 3º e 636 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 33 
JORNADA. PRORROGAÇÃO. EFEITOS DO PAGAMENTO RELATIVO AO TRABALHO 
EXTRAORDINÁRIO. O pagamento do adicional por serviço extraordinário não elide a infração pela 
prorrogação de jornada além dos limites legais ou convencionais, uma vez que o serviço extraordinário 
deve ser remunerado, independentemente de sua licitude. Isso porque as normas limitadoras da jornada 
visam a evitar males ao trabalhador, protegendo-lhe a saúde e o bem-estar, não se prestando a 
retribuição pecuniária como substituta da proteção ao bem jurídico. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 59 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 34 
FGTS. CESTA BÁSICA. FALTA DE RECOLHIMENO DO PERCENTUAL DE 8% SOBRE PARTE DA 
REMUNERAÇÃO DEVIDA. O valor pago pelo empregador ao empregado a título de cesta básica ou outro 
fornecimento de alimentação realizado à margem do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT 
deve compor a base de cálculo do FGTS, pois se trata de salário in natura. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e Lei nº 6.321, de 14 
de abril de 1976. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 35 
SALÁRIO. PAGAMENTO FORA DO PRAZO LEGAL. DIFICULDADES ECONÔMICAS. Dificuldades 
econômicas do empregador, decorrentes de inadimplemento contratual de clientes, retração de mercado 
ou de outros transtornos inerentes à atividade empreendedora, não autorizam o atraso no pagamento de 
salários, uma vez que, salvo exceções expressamente previstas em lei, os riscos do negócio devem ser 
suportados exclusivamente pelo empregador. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 2º e art. 459, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 36 
REGISTRO DE EMPREGADOS. EMPRESA PÚBLICA E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. 
AUTUAÇÃO CAPITULADA NO ART. 41 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO-CLT. 
LEGALIDADE. I - A autuação por falta de registro de empregados em empresas públicas e sociedades de 
economia mista não contraria o dispositivo constitucional que veda a contratação sem prévia aprovação 
em concurso público, tampouco as reiteradas decisões judiciais que declaram a nulidade das 
contratações irregulares. II - Cabe ao Auditor-Fiscal do Trabalho verificar o cumprimento da obrigação 
legal de formalização do vínculo de emprego quando houver trabalho subordinado e, descumprida a 
norma, proceder à autuação por falta de registro, independentemente do motivo pelo qual o contrato não 
se formalizou ou da existência de efeitos contratuais de cunho material e patrimonial, questões cujo 
controle está afeto a outros órgãos do Executivo e ao Poder Judiciário. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 2º, 3º, 41 e 626 da CLT; Art. 37 e 173 da Constituição Federal de 1988 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 37 
RESCISÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL PARA 
PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. A propositura fora do prazo legal de ação judicial de 
consignação em pagamento para pagamento das verbas rescisórias não afasta a mora da empresa 
autuada em relação ao prazo legal para cumprimento da obrigação. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 38 
INSPEÇÃO DO TRABALHO. ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO FISCAL POR REPRESENTANTES DOS 
TRABALHADORES. Os empregadores estão obrigados a franquear seus estabelecimentos à visita de 
representantes dos trabalhadores que acompanhem ação de inspeção trabalhista das condições de 
segurança e saúde do trabalhador. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 200 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e Portaria nº 3.214, de 
08 de junho de 1978, Norma Regulamentadora - NR 1, item 1.7 alínea "d". 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 39 
EMPREGADOS EM TABELIONATOS. NATUREZA JURÍDICA DO VÍNCULO. É de natureza celetista o 
vínculo dos empregados em tabelionatos contratados após a edição da Lei nº 8.935, de 18 de novembro 
de 1994, bem como o dos servidores admitidos antes da Constituição Federal de 1988 em regime 
estatutário ou especial que tenham feito opção expressa pelo regime. 
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REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 236 da Constituição Federal de 1988, Art. 32 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, Lei nº 9.534, de 10 de dezembro 
de 1997, Lei nº 9.812, de 10 de agosto de 1999. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 40 
INSPEÇÃO DO TRABALHO. DOCUMENTOS SUJEITOS À FISCALIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE 
EMPREGADO. Os documentos sujeitos a inspeção devem permanecer no local de trabalho do 
empregado. Em caso de ser o empregado deslocado para prestar serviço em outro estabelecimento da 
empresa, devem acompanhá-lo para o novo local de trabalho o seu controle de jornada e seus registros 
funcionais, onde será anotada a respectiva transferência. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 630 § 4º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e Art. 3º da 
Portaria nº 1.121, de 8 de novembro de 1995. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 41 
REMUNERAÇÃO. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL NOTURNO. 
I - Cabível a repercussão do adicional noturno nos cálculos do repouso semanal remunerado de 
empregado que tem salário pago na base da unidade dia ou mensalistas e quinzenalistas cujo trabalho 
não seja exclusivamente noturno. II - Para os empregados mensalistas ou quinzenalistas que cumprem 
jornada exclusivamente noturna, o salário acrescido do adicional de 20% já inclui a remuneração do 
repouso. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 73 da CLT; Art. 7º da Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 42 
JORNADA. OBRIGATORIEDADE DE CONTROLE. Os empregadores não sujeitos à obrigação legal de 
manter sistema de controle de jornada de seus empregados, mas que deles se utilizam de forma irregular, 
não são passíveis de autuação, uma vez ser impossível infringir norma que não se está obrigado a 
cumprir. No entanto, caso o Auditor-Fiscal do Trabalho tenha acesso a tal controle, poderá dele extrair 
elementos de convicção para autuação por outras infrações, que não a de manter sistema de controle de 
jornada. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 74 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 43 
INSPEÇÃO DO TRABALHO. DOCUMENTOS SUJEITOS A INSPEÇÃO. APRESENTAÇÃO PARCIAL. A 
alegação em defesa de que não foi exibida ao Auditor-Fiscal do Trabalho apenas parte dos documentos 
mencionados no auto de infração acarreta a procedência total da autuação, uma vez que a infração ao 
art. 630 § 3º e 4º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT não comporta subsistência parcial. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 630 § 3º e 4º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 44 
INSPEÇÃO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DOS AUDITORES-FISCAIS DO TRABALHO MÉDICOS E 
ENGENHEIROS. Os Auditores-Fiscais do Trabalho médicos e engenheiros têm competência para lavrar 
auto de infração capitulado no art. 41 da CLT, ao constatarem falta de registro de empregado. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: Medida Provisória nº 2.175-29, de 24 de agosto de 2001. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 45 
TRABALHO EM DOMINGOS E FERIADOS. COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL. I- O comércio varejista 
em geral, inclusive supermercados, pode manter trabalhadores laborando aos domingos, 
independentemente de convenção ou acordo coletivo e de autorização municipal, desde 09/11/97 , data 
da introdução da autorização legislativa no ordenamento jurídico. II - A partir de então, descabe ao 
Auditor-Fiscal do Trabalho proceder a autuação por trabalho de empregados aos domingos nesse ramo 
de atividade, haja vista a autorização legal para tal prática. III - Por sua vez, a abertura do comércio aos 
domingos é de competência municipal e a verificação do cumprimento das normas do município incumbe 
à fiscalização de posturas local. IV - Não tendo sido contemplado na lei permissivo para trabalho em 
feriados, permanecem aplicáveis as disposições contidas no Decreto nº 27.048, de 12 de agosto de 1949. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 6º da Lei nº 10.101 de 19 de dezembro de 2000 e Decreto nº 27.048, 12 
de agosto de 1949. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 46 
JORNADA. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. PERIODICIDADE. O descanso semanal 
remunerado deve ser concedido ao trabalhador uma vez em cada semana, entendida esta como o 
período compreendido entre segunda-feira e domingo. Inexiste obrigação legal de concessão de 
descanso no dia imediatamente após o sexto dia de trabalho, sistema conhecido como de descanso 
hebdomadário. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 11 do Decreto nº 27.048, de 12 de agosto de 1949. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 47 
CONVENÇÃO E ACORDO COLETIVOS. HIERARQUIA DE NORMAS AUTÔNOMAS. TEORIA 
CUMULATIVA. Ao dispor que as condições estabelecidas em convenção coletiva, quando mais 
favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo, a CLT adotou a teoria cumulativa. Não haverá, 
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portanto, prevalência de toda a convenção sobre o acordo, mas serão aplicadas as cláusulas mais 
favoráveis, independentemente de sua fonte. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 620 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 48 
TRABALHO TEMPORÁRIO. CONTROLE DE JORNADA. RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO. 
Embora seja a tomadora quem usufrua da prestação de serviço temporário, o vínculo trabalhista e, 
portanto, a dependência jurídica, ocorrem em relação à empresa fornecedora de trabalho temporário, 
sendo esta parte legítima para suportar autuações por infração referente a jornada de trabalho. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 2º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 49 
JORNADA. CONTROLE. GERENTES. O empregador não está desobrigado de controlar a jornada de 
empregado que detenha simples título de gerente, mas que não possua poderes de gestão nem perceba 
gratificação de função superior a 40% do salário efetivo. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 62, II e parágrafo único e art. 72 § 2º da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT. 
 
PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 50 
REMUNERAÇÃO. DIÁRIAS DE VIAGEM QUE EXCEDEM 50% DO SALÁRIO. NATUREZA JURÍDICA. É 
ônus do empregador afastar a presunção de que as diárias de viagem que excedam a 50% do salário do 
empregado têm natureza salarial, pela comprovação de que o empregado presta contas de suas 
despesas, recebendo os valores a título de ressarcimento. 
REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 457, § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e Instrução 
Normativa nº 8, de 1º de novembro de 1991. 
 

INFORMATIVOS DO STF  

 
15. INFORMATIVO Nº 253/STF – 03 a 07 de dezembro de 2001. 
 
PLENÁRIO 
 
ADPF: Constitucionalidade 
Iniciado o julgamento de medida liminar em ação direta ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil contra a íntegra da Lei 9.882/99 - que dispõe sobre o processo e julgamento da 
argüição de descumprimento de preceito fundamental -, e em especial, contra o parágrafo único, inciso I, 
do art. 1º, o § 3º do art. 5º, o art. 10, caput e § 3º e o art. 11, todos da mesma Lei.  
ADInMC 2.231-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 5.12.2001.(ADI-2231) 
 
ADPF: Controle Concentrado 
O Min. Néri da Silveira, relator, em face da generalidade da formulação do parágrafo único do art. 1º, 
considerou que esse dispositivo autorizaria, além da argüição autônoma de caráter abstrato, a argüição 
incidental em processos em curso, a qual não poderia ser criada pelo legislador ordinário, mas, tão-só, 
por via de emenda constitucional, e, portanto, proferiu voto no sentido de dar ao texto interpretação 
conforme à CF a fim de excluir de sua aplicação controvérsias constitucionais concretamente já postas 
em juízo ("Parágrafo único - Caberá também argüição de descumprimento de preceito fundamental: I - 
quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, 
estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição;"). Conseqüentemente, o Min. Néri também 
votou pelo deferimento da liminar para suspender a eficácia do § 3º do art. 5º, por estar relacionado com a 
argüição incidental em processos em concreto ("A liminar poderá consistir na determinação de que juízes 
e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra 
medida que apresente relação com a matéria objeto da argüição de descumprimento de preceito 
fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada.").  
ADInMC 2.231-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 5.12.2001.(ADI-2231) 
 
ADPF: Modulação Temporal de seus Efeitos 
No tocante ao art. 11 ("Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de 
argüição de descumprimento de preceito fundamental, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou 
de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus 
membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu 
trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado."), o Min. Néri da Silveira votou pelo 
indeferimento da medida cautelar por considerar que, cuidando-se de processo de natureza objetiva, não 
há norma constitucional que impeça o legislador ordinário autorizar o STF a restringir, em casos 
excepcionais, por razões de segurança jurídica, os efeitos de suas decisões.  
ADInMC 2.231-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 5.12.2001.(ADI-2231) 
 
ADPF: Efeito Vinculante 
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Quanto ao art. 10, caput, e § 3º - "julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou órgãos 
responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e 
aplicação do preceito fundamental" (caput), decisão essa que terá eficácia contra todos e efeito vinculante 
relativamente aos demais órgãos do Poder Público (§ 3º) -, o Min. Néri da Silveira, relator, proferiu voto no 
sentido de indeferir a liminar, por entender que o efeito vinculante não tem natureza constitucional, 
podendo o legislador ordinário disciplinar a eficácia das decisões judiciais, especialmente porque a CF 
remete expressamente à lei a disciplina da ADPF (CF, art. 102, § 1º). Em síntese, o Min. Néri da Silveira 
considerou que, à primeira vista, a Lei 9.882/99 é constitucional na parte em que cuida do processo de 
natureza objetiva, e que a suspensão cautelar dos dispositivos por ele mencionados não esvaziaria a Lei 
em sua íntegra. Em seguida, o Min. Sepúlveda Pertence, salientando que é relator de duas ações diretas 
(2.154-DF e 2.558-DF) que têm questões em comum com a presente ação, pediu vista dos autos.  
ADInMC 2.231-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 5.12.2001.(ADI-2231) 
 
16. INFORMATIVO Nº 254/STF – 10 a 14 de dezembro de 2001. 
 
PLENÁRIO 
Juízo Arbitral: Constitucionalidade 
Concluído o julgamento de agravo regimental em sentença estrangeira em que se discutia 
incidentalmente a constitucionalidade da Lei 9.307/96 - Lei de Arbitragem (v. Informativos 71, 211, 221 e 
226). O Tribunal, por maioria, declarou constitucional a Lei 9.307/96, por considerar que a manifestação 
de vontade da parte na cláusula compromissória no momento da celebração do contrato e a permissão 
dada ao juiz para que substitua a vontade da parte recalcitrante em firmar compromisso não ofendem o 
art. 5º, XXXV, da CF ("a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito"). 
Vencidos os Ministros Sepúlveda Pertence, relator, Sydney Sanches, Néri da Silveira e Moreira Alves, 
que, ao tempo em que emprestavam validade constitucional ao compromisso arbitral quando as partes de 
uma lide atual renunciam à via judicial e escolhem a alternativa da arbitragem para a solução do litígio, 
entendiam inconstitucionais a prévia manifestação de vontade da parte na cláusula compromissória - 
dada a indeterminação de seu objeto - e a possibilidade de a outra parte, havendo resistência quanto à 
instituição da arbitragem, recorrer ao Poder Judiciário para compelir a parte recalcitrante a firmar o 
compromisso, e, conseqüentemente, declaravam, por violação ao princípio do livre acesso ao Poder 
Judiciário, a inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos da Lei 9.307/96: 1) o parágrafo único do art. 
6º; 2) o art. 7º e seus parágrafos; 3) no art. 41, as novas redações atribuídas ao art. 267, VII e art. 301, 
inciso IX do Código de Processo Civil; 4) e do art. 42. O Tribunal, por unanimidade, proveu o agravo 
regimental para homologar a sentença arbitral.  
SE 5.206-Espanha (AgRg), rel. Min. Sepúlveda Pertence, 12.12.2001.(SE-5206)  
 
17. INFORMATIVO Nº 256/STF – 01 a 08 de fevereiro de 2002. 
 
PLENÁRIO 
Mudança de Regime Jurídico e Prescrição 
A transformação do regime jurídico celetista para o regime estatutário acarreta a extinção do contrato de 
trabalho, razão pela qual aplica-se a prescrição bienal constante da parte final do art. 7º, XXIX, a, da CF 
aos servidores que tiveram o regime jurídico convertido por força de lei (CF, art. 7º, XXIX, a, na redação 
anterior à EC 28/2000: "São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais...: XXIX - ação, quanto a créditos 
resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de: a) cinco anos para o trabalhador urbano, 
até o limite de dois anos após a extinção do contrato;"). Com esse entendimento, o Tribunal, por maioria, 
julgou diversos recursos extraordinários e agravos regimentais em agravo de instrumento, mantendo 
decisões do TST no mesmo sentido. Vencido o Min. Marco Aurélio, por entender que a transferência de 
regime jurídico de celetista para estatuário não implicou a solução de continuidade na prestação dos 
serviços e, portanto, entendia aplicável, em tal hipótese, o prazo prescricional de cinco anos. Precedente 
citado: AG (AgRg) 321.223-DF (DJU de 14.12.2001).  
RE 317.660-DF, rel. Min. Ilmar Galvão, 6.2.2002.(RE-317660) 
RE 318.912-DF, rel. Min. Ilmar Galvão, 6.2.2002.(RE-318912) 
AG (AgRg) 313.149-DF, rel. Min. Moreira Alves, 6.2.2002.(AG-313149) 
AG (AgRg) 313.496-DF, rel. Min. Moreira Alves, 6.2.2002.(AG-313496) 
AG (AgRg) 322.837-DF, rel. Min. Moreira Alves, 6.2.2002.(AG-322837) 
 
18. INFORMATIVO Nº 257/STF – 18 a 22 de fevereiro de 2002.  
 
PLENÁRIO 
 
EC 30/2000 e Precatórios Pendentes 
Iniciado o julgamento conjunto dos pedidos de medida liminar em duas ações diretas, ajuizadas pelo 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB e pela Confederação Nacional da Indústria - 
CNI, contra o art. 2º da EC 30/2000, que introduziu o art. 78 e seus parágrafos no ADCT da CF/88, 
determinando que, "ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza 
alimentícia, os de que trata o art. 33 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e suas 
complementações e os que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os 
precatórios pendentes na data da promulgação desta Emenda e os que decorram de ações iniciais 
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ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, 
acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos, 
permitida a cessão dos créditos". O Min. Néri da Silveira, relator, fazendo distinção entre a incidência da 
norma impugnada relativamente aos precatórios pendentes e aqueles decorrentes de ações ajuizadas até 
31 de dezembro de 1999, entendeu caracterizada, quanto aos precatórios pendentes, a aparente ofensa 
à garantia constitucional do cumprimento das decisões judiciárias contra a Fazenda Pública, porquanto 
tais precatórios, decorrentes de sentença condenatória trânsita em julgado, e já formados no sistema do 
art. 100 da CF, garantem ao credor o pagamento até o final do exercício seguinte à sua inclusão no 
orçamento, violando, assim, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI), 
bem como, quanto à validade da mencionada norma, o art. 60, § 4º, III e IV, da CF ("Não será objeto de 
deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: ... III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e 
garantias individuais.").  
ADInMC 2.356-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 18.2.2002. (ADI-2356) 
ADInMC 2.362-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 18.2.2002. (ADI-2362) 
 
EC 30/2000 e Precatórios Futuros 
Prosseguindo no julgamento acima mencionado, o Min. Néri da Silveira, no que concerne aos precatórios 
"que decorram de ações iniciadas até 31 de dezembro de 1999", considerou, à primeira vista, 
caracterizada a ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que o mencionado art. 78, acrescentado pela 
EC 30/2000, estabelece um regime especial de pagamento para esses precatórios, em prestações anuais 
no prazo máximo de dez anos, enquanto que os demais créditos, representados em precatórios 
pendentes, ficam beneficiados por tratamento mais favorável, nos termos do art. 100, § 1º, da CF. 
Portanto, o Min. Néri da Silveira, relator, proferiu voto no sentido de deferir os pedidos de liminar para 
suspender, até julgamento final das ações diretas, a eficácia do art. 2º da EC 30/2000, que introduziu o 
art. 78 ao ADCT da CF/88. Após, o julgamento foi suspenso em face do pedido de vista da Ministra Ellen 
Gracie.  
ADInMC 2.356-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 18.2.2002. (ADI-2356) 
ADInMC 2.362-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 18.2.2002. (ADI-2362) 
 
Sindicância: Natureza Inquisitorial 
Tendo em vista que a sindicância, enquanto medida preparatória para o processo administrativo, não 
observa o princípio da ampla defesa, o Tribunal indeferiu mandado de segurança em que se pretendia a 
anulação da pena de demissão imposta a servidor público, sob a alegação de ausência do direito ao 
contraditório durante o inquérito administrativo. Entendeu-se não caracterizado o cerceamento de defesa 
em face da demonstração nos autos de que o impetrante efetivamente teve assegurada sua participação 
no processo disciplinar, no qual foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório. 
Precedente citado: MS 22.789-RJ (DJU de 25.6.99).  
MS 23.261-RJ, rel. Ministra Ellen Gracie, 18.2.2002. (MS-23261) 
 

DIVERSOS  

 
19. PUBLICIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 

DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 05.02.2002, 1º Caderno, p. 46). 
 
A Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Exma. Juíza Rosa Maria Weber Candiota da 
Rosa, no uso de suas atribuições e na forma prevista no art. 17, § 2º, do Regimento Interno, torna pública 
a composição dos Órgãos do Tribunal:  
 
Órgão Especial, a contar de 07 de janeiro de 2002. 
Juíza ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA (Presidente) 
Juiz FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI (Vice-Presidente)  
Juiz MARIO CHAVES (Corregedor Regional) 
Juiz PEDRO LUIZ SERAFINI (Vice-Corregedor Regional) 
Juiz FLAVIO PORTINHO SIRANGELO 
Juiz  PAULO JOSÉ DA ROCHA 
Juíza  BEATRIZ BRUN GOLDSCHMIDT 
Juiz  DARCY CARLOS MAHLE 
Juíza  BELATRIX COSTA PRADO 
Juíza DULCE OLENCA BAUMGARTEN PADILHA 
Juíza MAGDA BARROS BIAVASCHI 
Juiz DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO 
Juiz JOÃO GHISLENI FILHO 
Juíza MARIA GUILHERMINA MIRANDA 
 
Seção de Dissídios Coletivos, a contar de 07 de janeiro de 2002. 
Juíza ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA (Presidente)  
Juiz FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI (Vice-Presidente) 
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Juiz FLAVIO PORTINHO SIRANGELO 
Juiz PAULO JOSÉ DA ROCHA 
Juíza BEATRIZ BRUN GOLDSCHMIDT 
Juiz DARCY CARLOS MAHLE 
Juíza BELATRIX COSTA PRADO 
Juíza DULCE OLENCA BAUMGARTEN PADILHA 
Juíza MAGDA BARROS BIAVASCHI 
Juiz JOÃO GHISLENI FILHO 
Juiz CARLOS CESAR CAIROLI PAPALÉO 
Juiz JURACI GALVÃO JÚNIOR  
 
1ª Seção de Dissídios Individuais, a contar de 07 de janeiro de 2002. 
Juiz MARIO CHAVES (Presidente) 
Juiz CARLOS ALBERTO ROBINSON 
Juíza JANE ALICE DE AZEVEDO MACHADO 
Juíza DIONÉIA AMARAL SILVEIRA   
Juíza MARIA HELENA MALLMANN SULZBACH 
Juíza ANA LUÍZA HEINECK KRUSE 
Juiz MILTON CARLOS VARELA DUTRA 
Juíza MARIA INÊS CUNHA DORNELLES 
Juíza TÂNIA MACIEL DE SOUZA 
Juíza CLEUSA REGINA HALFEN 
Juiz RICARDO LUIZ TAVARES GEHLING 
Juíza MARIA BEATRIZ CONDESSA FERREIRA 
 
2ª Seção de Dissídios Individuais, a contar de 07 de janeiro de 2002. 
Juiz PEDRO LUIZ SERAFINI (Presidente) 
Juiz DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO 
Juíza MARIA GUILHERMINA MIRANDA 
Juíza BEATRIZ ZORATTO SANVICENTE   
Juíza ROSANE SERAFINI CASA NOVA 
Juiz JOÃO ALFREDO BORGES ANTUNES DE MIRANDA 
Juíza BERENICE MESSIAS CORRÊA 
Juiz LEONARDO MEURER BRASIL 
Juíza convocada DENISE MARIA DE BARROS 
Juíza convocada VANDA KRINDGES MARQUES 
Juíza convocada IONE SALIN GONÇALVES 
Juíza convocada CARMEN IZABEL CENTENA GONZALEZ  
 
Turmas, a contar de 07 de janeiro de 2002. 
 
1ª TURMA    
Juíza MAGDA BARROS BIAVASCHI (Presidente) 
Juíza MARIA GUILHERMINA MIRANDA 
Juiz LEONARDO MEURER BRASIL 
Juíza convocada CARMEN IZABEL CENTENA GONZALEZ 
 
2ª TURMA   
Juíza BELATRIX COSTA PRADO (Presidente) 
Juiz  JURACI GALVÃO JÚNIOR 
Juíza convocada DENISE MARIA DE BARROS 
Juíza convocada VANDA KRINDGES MARQUES 
 
 3ª TURMA    
Juíza DULCE OLENCA BAUMGARTEN PADILHA  (Presidente) 
Juíza JANE ALICE DE AZEVEDO MACHADO 
Juíza  MARIA BEATRIZ CONDESSA FERREIRA 
Juíza convocada IONE SALIN GONÇALVES 
 
4ª TURMA   
Juiz DARCY CARLOS MAHLE (Presidente) 
Juiz MILTON CARLOS VARELA DUTRA 
Juiz  RICARDO LUIZ TAVARES GEHLING 
Juíza TÂNIA MACIEL DE SOUZA 
 
5ª TURMA   
Juiz PAULO  JOSÉ DA ROCHA  (Presidente) 
Juiz JOÃO GHISLENI FILHO 
Juiz CARLOS ALBERTO ROBINSON 
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Juíza BERENICE MESSIAS CORRÊA 
 
6ª TURMA   
Juiz DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO (Presidente) 
Juíza BEATRIZ ZORATTO SANVICENTE  
Juíza ROSANE SERAFINI CASA NOVA  
Juiz JOÃO ALFREDO BORGES ANTUNES DE MIRANDA 
 
7ª TURMA 
Juiz FLAVIO PORTINHO SIRANGELO (Presidente) 
Juiz CARLOS CESAR CAIROLI PAPALÉO 
Juíza DIONÉIA AMARAL SILVEIRA 
Juíza MARIA INÊS CUNHA DORNELLES 
 
8ª TURMA 
Juíza BEATRIZ BRUN GOLDSCHMIDT (Presidente) 
Juíza MARIA HELENA MALLMANN SULZBACH 
Juíza ANA LUÍZA HEINECK KRUSE 
Juíza CLEUSA REGINA HALFEN 
 
20. EDITAL, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2002, DO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 4ª REGIÃO, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA (D.J.E. de 15.02.2002, 1º  
Caderno, p. 48). 

 
O JUIZ VICE-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 ERECHIM. Porto Alegre, 14 de fevereiro de 2002. Ass. FABIANO DE 
CASTILHOS BERTOLUCI,  Juiz Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 
 
21. EDITAL, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 28.02.2002, Seção 1, p. 66). 
 
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 IJUÍ, em virtude da remoção, a pedido, da Dra. ENY ONDINA COSTA 
DA SILVA, conforme Portaria nº 704/2002. Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2002.  Ass. ROSA MARIA 
WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
22. EDITAL, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 28.02.2002, Seção 1, p. 66). 
 
A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos 
Exmos.  Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de 
remoção, a Vara do Trabalho  de SANTO ÂNGELO, em virtude da remoção, a pedido, da Dra. ANTÔNIA 
MARA VIEIRA LOGUÉRCIO, conforme Portaria nº 730/2002. Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2002.  Ass. 
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
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	01. LEI Nº 10.411, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2002 (D.O.U. de 27.02.2002, Seção 1, p. 1). Altera e acresce dispositivos à Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários. 
	       
	Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 8, de 2001, 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  Os arts. 5º, 6º, 16 e 18 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, passam a vigorar com a seguinte redação: 
	 
	"Art. 5o  É instituída a Comissão de Valores Mobiliários, entidade autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada de autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, e autonomia financeira e orçamentária." (NR) 
	 
	"Art. 6o  A Comissão de Valores Mobiliários será administrada por um Presidente e quatro Diretores, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovados pelo Senado Federal, dentre pessoas de ilibada reputação e reconhecida competência em matéria de mercado de capitais. 
	§ 1o  O mandato dos dirigentes da Comissão será de cinco anos, vedada a recondução, devendo ser renovado a cada ano um quinto dos membros do Colegiado. 
	§ 2o  Os dirigentes da Comissão somente perderão o mandato em virtude de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar. 
	§ 3o  Sem prejuízo do que prevêem a lei penal e a lei de improbidade administrativa, será causa da perda do mandato a inobservância, pelo Presidente ou Diretor, dos deveres e das proibições inerentes ao cargo. 
	§ 4o  Cabe ao Ministro de Estado da Fazenda instaurar o processo administrativo disciplinar, que será conduzido por comissão especial, competindo ao Presidente da República determinar o afastamento preventivo, quando for o caso, e proferir o julgamento. 
	§ 5o  No caso de renúncia, morte ou perda de mandato do Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, assumirá o Diretor mais antigo ou o mais idoso, nessa ordem, até nova nomeação, sem prejuízo de suas atribuições. 
	§ 6o  No caso de renúncia, morte ou perda de mandato de Diretor, proceder-se-á à nova nomeação pela forma disposta nesta Lei, para completar o mandato do substituído." (NR) 
	 
	"Art. 16. .................................................................................... 
	.................................................................................... 
	III - mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários; e 
	IV - compensação e liquidação de operações com valores mobiliários. 
	...................................................................................." (NR) 
	 
	"Art. 18. Compete à Comissão de Valores Mobiliários: 
	I - editar normas gerais sobre: 
	a) condições para obter autorização ou registro necessário ao exercício das atividades indicadas no art. 16, e respectivos procedimentos administrativos; 
	b) requisitos de idoneidade, habilitação técnica e capacidade financeira a que deverão satisfazer os administradores de sociedades e demais pessoas que atuem no mercado de valores mobiliários; 
	c) condições de constituição e extinção das Bolsas de Valores, entidades do mercado de balcão organizado e das entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários, forma jurídica, órgãos de administração e seu preenchimento; 
	d) exercício do poder disciplinar pelas Bolsas e pelas entidades do mercado de balcão organizado, no que se refere às negociações com valores mobiliários, e pelas entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários, sobre os seus membros, imposição de penas e casos de exclusão; 
	.................................................................................... 
	f) administração das Bolsas, das entidades do mercado de balcão organizado e das entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários; emolumentos, comissões e quaisquer outros custos cobrados pelas Bolsas e pelas entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários ou seus membros, quando for o caso; 
	.................................................................................... 
	h) condições de constituição e extinção das Bolsas de Mercadorias e Futuros, forma jurídica, órgãos de administração e seu preenchimento. 
	....................................................................................." (NR) 
	 
	Art. 2o  Na composição da primeira Diretoria da Comissão de Valores Mobiliários com mandatos fixos e não coincidentes, o Presidente e os quatros diretores serão nomeados, respectivamente, com mandatos de cinco, quatro, três, dois e um ano. 
	 
	Art. 3o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
	 
	Congresso Nacional, em 26 de fevereiro de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
	Senador RAMEZ TEBET, Presidente da Mesa do Congresso Nacional 
	 
	DECRETOS 
	 
	02. DECRETO Nº 4.118, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2002 (D.O.U. de 08.02.2002 – Edição Extra, Seção 1, pp. 1-5). Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios e dá outras providências.  
	 
	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: 
	 
	Capítulo I 
	DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
	 
	Seção I 
	Da Estrutura 
	Art. 1o  A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral e pelo Gabinete de Segurança Institucional. 
	§ 1o  Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República: 
	I - o Conselho de Governo; 
	II - o Advogado-Geral da União; e 
	III - o Gabinete do Presidente da República. 
	§ 2o  Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos de consulta do Presidente da República: 
	I - o Conselho da República; e 
	II - o Conselho de Defesa Nacional. 
	§ 3o  Integram ainda a Presidência da República: 
	I - a Corregedoria-Geral da União; 
	II - a Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano; e 
	III - a Secretaria de Estado de Comunicação de Governo. 
	 
	Seção II 
	Da Casa Civil 
	Art. 2o  À Casa Civil da Presidência da República compete: 
	I - assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente: 
	a) na coordenação e na integração das ações do Governo; 
	b) na verificação prévia da constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais; 
	c) na análise do mérito, da oportunidade e da compatibilidade das propostas com as diretrizes governamentais; e 
	d) na publicação e preservação dos atos oficiais; 
	II - o controle interno e a auditoria pública; 
	III - exercer, por intermédio do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI, a função de Autoridade Certificadora Raiz - AC Raiz da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil; e 
	IV - supervisionar e executar as atividades administrativas da Presidência da República e, supletivamente, da Vice-Presidência da República. 
	 
	Art. 3o  Integram a estrutura básica da Casa Civil o Conselho do Programa Comunidade Solidária, o Conselho Deliberativo do Sistema de Proteção da Amazônia, o Arquivo Nacional, a Imprensa Nacional, a Comissão de Coordenação de Controle Interno, o Gabinete, três Secretarias, sendo uma Executiva, até duas Subchefias e um órgão de Controle Interno. 
	Parágrafo único.  Integra, ainda, a Casa Civil a Secretaria-Executiva do Programa Comunidade Solidária. 
	 
	Seção III 
	Da Secretaria-Geral 
	Art. 4o  À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, realizar a coordenação política do Governo, o relacionamento com o Congresso Nacional, a interlocução com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, partidos políticos e entidades da sociedade civil. 
	 
	Art. 5o  Integram a estrutura básica da Secretaria-Geral da Presidência da República o Gabinete, a Subsecretaria-Geral e até duas Secretarias. 
	 
	Seção IV 
	Do Gabinete de Segurança Institucional 
	Art. 6o  Ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República compete: 
	I - assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições; 
	II - prevenir a ocorrência e articular o gerenciamento de crises, em caso de grave e iminente ameaça à estabilidade institucional; 
	III - realizar o assessoramento pessoal em assuntos militares e de segurança;  
	IV - coordenar as atividades de inteligência federal e de segurança da informação; 
	V - zelar, assegurado o exercício do poder de polícia, pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República, e de outras autoridades ou personalidades quando determinado pelo Presidente da República, bem assim pela segurança dos palácios presidenciais e das residências do Presidente e Vice-Presidente da República; e 
	VI - coordenar e integrar as ações do Governo nos aspectos relacionados com as atividades de prevenção do uso indevido de substâncias entorpecentes que causem dependência física ou psíquica, bem como aquelas relacionadas com o tratamento, a recuperação e a reinserção social de dependentes. 
	 
	Art. 7o  Integram a estrutura básica do Gabinete de Segurança Institucional o Conselho Nacional Antidrogas, a Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, a Secretaria Nacional Antidrogas, o Gabinete, uma Secretaria e uma Subchefia. 
	Parágrafo único.  A Secretaria Nacional Antidrogas desempenhará as atividades de Secretaria-Executiva do Conselho Nacional Antidrogas. 
	 
	Art. 8o  Os locais onde o Chefe de Estado e o Vice-Presidente da República trabalham, residem, estejam ou haja a iminência de virem a estar, e adjacências, são áreas consideradas de segurança das referidas autoridades, cabendo ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, para os fins do disposto neste artigo, adotar as medidas necessárias para a sua proteção, bem como coordenar a participação de outros órgãos de segurança nessas ações. 
	 
	Art. 9o  O cargo de Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República é de natureza militar e privativo de Oficial-General das Forças Armadas. 
	 
	Seção V 
	Do Conselho de Governo 
	Art. 10.  Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental, dividindo-se em dois níveis de atuação: 
	I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado, pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente da República, ou, por sua determinação, pelo Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este fim designado pelo Presidente da República; e 
	II - Câmaras do Conselho de Governo, a serem criadas em ato do Poder Executivo, com a finalidade de formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único Ministério. 
	Parágrafo único.  Para desenvolver as ações executivas das Câmaras mencionadas no inciso II, serão constituídos Comitês Executivos, cuja criação, competência, composição e funcionamento serão definidos em ato do Presidente da República. 
	 
	Art. 11.  O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação do Presidente da República. 
	 
	Seção VI 
	Do Advogado-Geral da União 
	Art. 12.  Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes, assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da Administração, sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder Judiciário quando impugnado ato ou omissão presidencial. 
	 
	Seção VII 
	Do Gabinete do Presidente da República 
	Art. 13.  Ao Gabinete do Presidente da República, órgão de assessoramento imediato ao Presidente da República, compete: 
	I - assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições; 
	II - incumbir-se das atividades de organização da agenda, ajudância-de-ordens, secretaria particular e organização do acervo documental privado do Presidente da República; e 
	III - coordenar as ações do Cerimonial, da Assessoria Especial e da Secretaria de Imprensa e Divulgação. 
	 
	Seção VIII 
	Do Conselho da República 
	Art. 14.  O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, com a composição e as competências previstas na Constituição e a organização e o funcionamento regulados pela Lei nº 8.041, de 5 de junho de 1990. 
	Parágrafo único.  O Conselho da República tem como Secretário-Executivo o Chefe da Casa Civil. 
	 
	Seção IX 
	Do Conselho de Defesa Nacional 
	Art. 15.  O Conselho de Defesa Nacional é órgão de Consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do estado democrático, com a composição e as competências previstas na Constituição e a organização e o funcionamento regulados pela Lei nº 8.183, de 11 de abril de 1991. 
	Parágrafo único.  O Conselho de Defesa Nacional tem como Secretário-Executivo o Chefe do Gabinete de Segurança Institucional. 
	 
	Seção X 
	Da Corregedoria-Geral da União 
	Art. 16.  À Corregedoria-Geral da União compete 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. 
	 
	Art. 17.  A Corregedoria-Geral da União tem, em sua estrutura básica, o Gabinete, a Subcorregedoria-Geral e a Assessoria Jurídica. 
	 
	Art. 18.  À Corregedoria-Geral da União, no exercício de sua competência, cabe dar o devido andamento às representações ou denúncias fundamentadas que receber, relativas a lesão, ou ameaça de lesão, ao patrimônio público, velando por seu integral deslinde. 
	§ 1o  À Corregedoria-Geral da União, por seu titular, sempre que constatar omissão da autoridade competente, cumpre requisitar a instauração de sindicância, procedimentos e processos administrativos outros, e avocar aqueles já em curso em órgão ou entidade da Administração Pública Federal, para corrigir-lhes o andamento, inclusive promovendo a aplicação da penalidade administrativa cabível. 
	§ 2o  Cumpre à Corregedoria-Geral da União, na hipótese do § 1o, instaurar sindicância ou processo administrativo ou, conforme o caso, representar ao Presidente da República para apurar a omissão das autoridades responsáveis. 
	§ 3o  A Corregedoria-Geral da União encaminhará à Advocacia-Geral da União os casos que configurem improbidade administrativa e todos quantos recomendem a indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao erário e outras providências a cargo daquela Instituição, bem assim provocará, sempre que necessária, a atuação do Tribunal de Contas da União, da Secretaria da Receita Federal, dos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e, quando houver indícios de responsabilidade penal, do Departamento de Polícia Federal e do Ministério Público, inclusive quanto a representações ou denúncias que se afigurarem manifestamente caluniosas. 
	§ 4o  Incluem-se dentre os procedimentos e processos administrativos de instauração, e avocação, facultados à Corregedoria-Geral da União, aqueles objeto do Regime Jurídico Único dos Servidores Federais e da Legislação sobre Improbidade Administrativa, assim como outros a serem desenvolvidos, ou já em curso, em órgão ou entidade da Administração Pública Federal, desde que relacionados a lesão, ou ameaça de lesão, ao patrimônio público. 
	§ 5o  Ao Corregedor-Geral da União no exercício da sua competência incumbe, especialmente: 
	I - decidir, preliminarmente, sobre as representações ou denúncias fundamentadas que receber, indicando as providências cabíveis; 
	II - instaurar os procedimentos e processos administrativos a seu cargo, constituindo as respectivas comissões, bem assim requisitar a instauração daqueles que venham sendo injustificadamente retardados pela autoridade responsável; 
	III - acompanhar procedimentos e processos administrativos em curso em órgãos ou entidades da Administração Pública Federal; 
	IV - realizar inspeções e avocar procedimentos e processos em curso na Administração Pública Federal, para exame de sua regularidade, propondo a adoção de providências, ou a correção de falhas; 
	V - efetivar, ou promover, a declaração da nulidade de procedimento ou processo administrativo, bem como, se for o caso, a imediata e regular apuração dos fatos envolvidos nos autos, e na nulidade declarada; 
	VI - requisitar procedimentos e processos administrativos já arquivados por autoridade da Administração Pública Federal; 
	VII - requisitar, a órgão ou entidade da Administração Pública Federal ou, quando for o caso, propor ao Presidente da República que sejam solicitadas as informações e os documentos necessários a trabalhos da Corregedoria-Geral da União; 
	VIII - requisitar, aos órgãos e às entidades federais, os servidores e empregados necessários à constituição das comissões objeto do inciso II, e de outras análogas, bem assim qualquer servidor ou empregado indispensável à instrução do processo; 
	IX - propor medidas legislativas ou administrativas e sugerir ações necessárias a evitar a repetição de irregularidades constatadas; e 
	X - desenvolver outras atribuições de que o incumba o Presidente da República. 
	 
	Art. 19.  Os titulares dos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal devem cientificar o Corregedor-Geral da União das irregularidades verificadas e registradas em seus relatórios, atinentes a atos, ou fatos, atribuíveis a agentes da Administração Pública Federal, dos quais haja resultado, ou possa resultar, prejuízo ao erário, de valor superior ao limite fixado, pelo Tribunal de Contas da União, relativamente à tomada de contas especial, elaborada de forma simplificada. 
	 
	Art. 20.  Deverão ser prontamente atendidas as requisições de pessoal, inclusive de técnicos, pelo Corregedor-Geral da União, que serão irrecusáveis. 
	 
	Art. 21.  Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal estão obrigados a atender, no prazo indicado, às demais requisições e solicitações do Corregedor-Geral da União, bem como a comunicar-lhe a instauração de sindicância, ou outro processo administrativo, e o respectivo resultado. 
	 
	Seção XI 
	Da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano 
	Art. 22.  À Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano, e promover, em articulação com as diversas esferas de governo, com o setor privado e organizações não-governamentais, ações e programas de urbanização, de habitação, de saneamento básico e de transporte urbano. 
	 
	Art. 23.  Integram a estrutura básica da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano o Gabinete, o Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento Social - FDS e até três Secretarias. 
	 
	Art. 24.  O Secretário Especial de Desenvolvimento Urbano tem prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de Ministro de Estado. 
	 
	Seção XII 
	Da Secretaria de Estado de Comunicação de Governo 
	Art. 25.  À Secretaria de Estado de Comunicação de Governo da Presidência da República compete: 
	 
	I - assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos assuntos relativos à política de comunicação e divulgação social do Governo e de implantação de programas informativos; 
	II - a coordenação, supervisão e controle da publicidade dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, e de sociedades sob controle da União; e 
	III - convocar redes obrigatórias de rádio e televisão. 
	 
	Art. 26.  Integram a estrutura básica da Secretaria de Estado de Comunicação de Governo o Gabinete e até três Secretarias. 
	 
	Seção XIII 
	Do Programa Comunidade Solidária 
	Art. 27.  O Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tem por objetivo coordenar as ações visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate à fome e à pobreza. 
	Parágrafo único.  O Conselho do Programa Comunidade Solidária tem por finalidade promover o diálogo político e parcerias entre governo e sociedade para o enfrentamento da pobreza e da exclusão, por intermédio de iniciativas inovadoras de desenvolvimento social. 
	 
	Capítulo II 
	DOS MINISTÉRIOS 
	 
	Seção I 
	Da Denominação 
	Art. 28.  Os Ministérios são os seguintes: 
	I - da Justiça; 
	II - da Defesa; 
	III - das Relações Exteriores; 
	IV - da Fazenda; 
	V - dos Transportes; 
	VI - da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
	VII - da Educação; 
	VIII - do Trabalho e Emprego; 
	IX - da Saúde; 
	X - do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 
	XI - de Minas e Energia; 
	XII - do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
	XIII - das Comunicações; 
	XIV - da Previdência e Assistência Social; 
	XV - da Cultura; 
	XVI - da Ciência e Tecnologia; 
	XVII - do Meio Ambiente; 
	XVIII - do Esporte e Turismo; 
	XIX - da Integração Nacional; e 
	XX - do Desenvolvimento Agrário. 
	Parágrafo único.  São Ministros de Estado os titulares dos Ministérios, o Chefe da Casa Civil da Presidência da República, o Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Advogado-Geral da União e o Corregedor-Geral da União. 
	 
	Seção II 
	Do Ministério da Justiça 
	Art. 29.  São áreas de competência do Ministério da Justiça: 
	I - defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais; 
	II - política judiciária; 
	III - direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos índios e das minorias; 
	IV - entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal, Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal; 
	V - defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e promoção da sua integração à vida comunitária; 
	VI - defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor; 
	VII - planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional; 
	VIII - nacionalidade, imigração e estrangeiros; 
	IX - ouvidoria-geral; 
	X - ouvidoria das polícias federais; 
	XI - assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei; 
	XII - defesa dos bens e dos próprios da União e das entidades integrantes da Administração Federal indireta; 
	XIII - articular, integrar e propor as ações do Governo nos aspectos relacionados com as atividades de repressão ao uso indevido, do tráfico ilícito e da produção não autorizada de substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência física ou psíquica; e 
	XIV - assistir ao Presidente da República em todas as matérias não afetas a outro Ministério. 
	§ 1o  Os atos de nomeação de Ministro de Estado são referendados pelo Ministro de Estado da Justiça. 
	§ 2o  Os atos de nomeação do Ministro de Estado da Justiça e de exoneração de qualquer Ministro de Estado não terão referenda ministerial. 
	§ 3o  A competência relativa aos direitos dos índios de que trata o inciso III do caput inclui o acompanhamento das ações de saúde desenvolvidas em prol das comunidades indígenas. 
	 
	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 cinco Secretarias. 
	§ 1o  Compete à Secretaria de Estado dos Direitos Humanos: 
	I - direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente e das minorias; e 
	II - defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e promoção da sua integração à vida comunitária. 
	§ 2o  A Secretaria de Estado dos Direitos Humanos é composta de até duas secretarias finalísticas. 
	 
	Seção III 
	Do Ministério da Defesa 
	Art. 31.  São áreas de competência do Ministério da Defesa: 
	I - política de defesa nacional; 
	II - política e estratégia militares; 
	III - doutrina e planejamento de emprego das Forças Armadas; 
	IV - projetos especiais de interesse da defesa nacional; 
	V - inteligência estratégica e operacional no interesse da defesa; 
	VI - operações militares das Forças Armadas; 
	VII - relacionamento internacional das Forças Armadas; 
	VIII - orçamento de defesa; 
	IX - legislação militar; 
	X - política de mobilização nacional; 
	XI - política de ciência e tecnologia nas Forças Armadas; 
	XII - política de comunicação social nas Forças Armadas; 
	XIII - política de remuneração dos militares e pensionistas; 
	XIV - política nacional de exportação de material de emprego militar, bem como fomento às atividades de pesquisa e desenvolvimento, produção e exportação em áreas de interesse da defesa e controle da exportação de material bélico de natureza convencional; 
	XV - atuação das Forças Armadas, quando couber, na garantia da lei e da ordem, visando a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, bem como sua cooperação com o desenvolvimento nacional e a defesa civil e ao apoio ao combate a delitos transfronteiriços e ambientais; 
	XVI - logística militar; 
	XVII - serviço militar; 
	XVIII - assistência à saúde, social e religiosa das Forças Armadas; 
	XIX - constituição, organização, efetivos, adestramento e aprestamento das forças navais, terrestres e aéreas; 
	XX - política marítima nacional; 
	XXI - segurança da navegação aérea e do tráfego aquaviário e salvaguarda da vida humana no mar; 
	XXII - política aeronáutica nacional e atuação na política nacional de desenvolvimento das atividades aeroespaciais; 
	XXIII - infra-estrutura aeroespacial, aeronáutica e aeroportuária; e 
	XXIV - ordenação territorial, em conjunto com o Ministério da Integração Nacional. 
	 
	Art. 32.  Integram a estrutura básica do Ministério da Defesa o Conselho de Aviação Civil, o Conselho Militar de Defesa, o Comando da Marinha, o Comando do Exército, o Comando da Aeronáutica, o Estado-Maior de Defesa, a Escola Superior de Guerra, o Hospital das Forças Armadas, o Centro de Catalogação das Forças Armadas, a Representação Brasileira na Junta Interamericana de Defesa, até três Secretarias e um órgão de controle interno. 
	Parágrafo único.  Ao Conselho de Aviação Civil, presidido pelo Ministro de Estado da Defesa e composto na forma estabelecida em regulamento, compete propor a política relativa ao setor de aviação civil. 
	 
	Seção IV 
	Do Ministério das Relações Exteriores 
	Art. 33.  São áreas de competência do Ministério das Relações Exteriores: 
	I - política internacional; 
	II - relações diplomáticas e serviços consulares; 
	III - participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas e culturais com governos e entidades estrangeiras; 
	IV - programas de cooperação internacional; e 
	V - apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em agências e organismos internacionais e multilaterais. 
	 
	Art. 34.  Integram a estrutura básica do Ministério das Relações Exteriores a Secretaria de Planejamento Diplomático, o Cerimonial, a Inspetoria-Geral do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta composta de até quatro Subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de Promoções. 
	Parágrafo único.  O Conselho de Política Externa será presidido pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado das Relações Exteriores. 
	 
	Seção V 
	Do Ministério da Fazenda 
	Art. 35.  São áreas de competência do Ministério da Fazenda: 
	I - moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta; 
	II - política, administração, fiscalização e arrecadação tributária e aduaneira; 
	III - administração financeira e contabilidade pública; 
	IV - administração das dívidas públicas interna e externa; 
	V - negociações econômicas e financeiras com governos, organismos multilaterais e agências governamentais; 
	VI - preços em geral e tarifas públicas e administradas; 
	VII - fiscalização e controle do comércio exterior; 
	VIII - realização de estudos e pesquisas para acompanhamento da conjuntura econômica; e 
	IX - autorizar, ressalvadas as competências do Conselho Monetário Nacional: 
	a) a distribuição gratuita de prêmios a título de propaganda quando efetuada mediante sorteio, vale-brinde, concurso ou operação assemelhada; 
	b) as operações de consórcio, fundo mútuo e outras formas associativas assemelhadas, que objetivem a aquisição de bens de qualquer natureza; 
	c) a venda ou promessa de venda de mercadorias a varejo, mediante oferta pública e com recebimento antecipado, parcial ou total, do respectivo preço; 
	d) a venda ou promessa de venda de direitos, inclusive cotas de propriedade de entidades civis, tais como hospital, motel, clube, hotel, centro de recreação ou alojamento e organização de serviços de qualquer natureza com ou sem rateio de despesas de manutenção, mediante oferta pública e com pagamento antecipado do preço;  
	e) a venda ou promessa de venda de terrenos loteados a prestações mediante sorteio;  
	f) qualquer outra modalidade de captação antecipada de poupança popular, mediante promessa de contraprestação em bens, direitos ou serviços de qualquer natureza; e 
	g) a exploração de loterias, inclusive os "Sweepstakes" e outras modalidades de loterias realizadas por entidades promotoras de corridas de cavalos. 
	 
	Art. 36.  Integram a estrutura básica do Ministério da Fazenda o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Política Fazendária, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados, o Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e de Capitalização, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, os 1o, 2o e 3o Conselhos de Contribuintes, o Conselho Diretor do Fundo de Garantia à Exportação - CFGE, o Comitê Brasileiro de Nomenclatura, o Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior, o Comitê de Coordenação Gerencial das Instituições Financeiras Públicas Federais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a Escola de Administração Fazendária e até cinco Secretarias. 
	 
	Seção VI 
	Do Ministério dos Transportes 
	Art. 37.  São áreas de competência do Ministério dos Transportes: 
	I - política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aquaviário; 
	II - marinha mercante, portos e vias navegáveis; e 
	III - participação na coordenação dos transportes aeroviários. 
	Parágrafo único.  As competências atribuídas ao Ministério dos Transportes nos incisos "I" e "II" do caput compreendem: 
	I - a formulação, coordenação e supervisão das políticas nacionais; 
	II - o planejamento estratégico, o estabelecimento de diretrizes para sua implementação e a definição das prioridades dos programas de investimentos; 
	III - a aprovação dos planos de outorgas; 
	IV - o estabelecimento de diretrizes para a representação do Brasil nos organismos internacionais e em convenções, acordos e tratados referentes aos meios de transportes; 
	V - a formulação e supervisão da execução da política referente ao Fundo de Marinha Mercante, destinado à renovação, recuperação e ampliação da frota mercante nacional, em articulação com os Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do Planejamento, Orçamento e Gestão; e 
	VI - o estabelecimento de diretrizes para afretamento de embarcações estrangeiras por empresas brasileiras de navegação e para liberação do transporte de cargas prescritas. 
	 
	Art. 38.  Integram a estrutura básica do Ministério dos Transportes a Comissão Federal de Transportes Ferroviários - COFER e até três Secretarias. 
	 
	Seção VII 
	Do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
	Art. 39.  São áreas de competência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento: 
	I - política agrícola, abrangendo produção, comercialização, abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos; 
	II - produção e fomento agropecuário, inclusive das atividades pesqueira e da heveicultura; 
	III - mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos; 
	IV - informação agrícola; 
	V - defesa sanitária animal e vegetal; 
	VI - fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor; 
	VII - classificação e inspeção de produtos e derivados animais e vegetais, inclusive em ações de apoio às atividades exercidas pelo Ministério da Fazenda, relativamente ao comércio exterior; 
	VIII - proteção, conservação e manejo do solo, voltados ao processo produtivo agrícola e pecuário; 
	IX - pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária; 
	X - meteorologia e climatologia; 
	XI - cooperativismo e associativismo rural; 
	XII - energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural, quando custeado com recursos do Orçamento Geral da União; 
	XIII - assistência técnica e extensão rural; 
	XIV - política relativa ao café, açúcar e álcool; e 
	XV - planejamento e exercício da ação governamental nas atividades do setor agroindustrial canavieiro. 
	Parágrafo único.  No exercício da competência de que trata o inciso II do caput deste artigo, relativa ao fomento à pesca e à aqüicultura, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento deverá: 
	I - organizar e manter o Registro Geral da Pesca previsto no art. 93 do Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967; 
	II - conceder licenças, permissões e autorizações para o exercício da pesca comercial e artesanal e da aqüicultura nas áreas de pesca do Território Nacional, compreendendo as águas continentais e interiores e o mar territorial, da Plataforma Continental, da Zona Econômica Exclusiva, áreas adjacentes e águas internacionais, para captura de: 
	a) espécies altamente migratórias, conforme Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar, excetuando-se os mamíferos marinhos; 
	b) espécies subexplotadas ou inexplotadas; e 
	c) espécies sobreexplotadas ou ameaçadas de sobreexplotação, observado o disposto no § 1º do art. 61; 
	III - autorizar o arrendamento de embarcações estrangeiras de pesca para operar na captura das espécies de que tratam as alíneas "a" e "b" do inciso II deste parágrafo, exceto nas águas interiores e no mar territorial; 
	IV - autorizar a operação de embarcações estrangeiras de pesca, nos casos previstos em acordos internacionais de pesca firmados pelo Brasil, a exercer suas atividades nas condições e nos limites estabelecidos no respectivo pacto; 
	V - estabelecer medidas que permitam o aproveitamento sustentável dos recursos pesqueiros altamente migratórios e dos que estejam subexplotados ou inexplotados; 
	VI - fornecer ao Ministério do Meio Ambiente os dados do Registro Geral da Pesca relativos às licenças, permissões e autorizações concedidas para pesca e aqüicultura, para fins de registro automático dos beneficiários no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais; 
	VII - repassar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA cinqüenta por cento das receitas das taxas ou dos serviços cobrados em decorrência das atividades relacionadas no inciso II deste parágrafo, que serão destinados ao custeio das atividades de fiscalização da pesca e da aqüicultura; e 
	VIII - subsidiar, assessorar e participar, em interação com o Ministério das Relações Exteriores, de negociações e eventos que envolvam o comprometimento de direitos e a interferência em interesses nacionais sobre a pesca, a produção e comercialização do pescado e interesses do setor neste particular. 
	 
	Art. 40.  Integram a estrutura básica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento o Conselho Nacional de Política Agrícola, o Conselho Deliberativo da Política do Café, a Comissão Especial de Recursos, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, o Instituto Nacional de Meteorologia e até quatro Secretarias. 
	 
	Seção VIII 
	Do Ministério da Educação 
	Art. 41.  São áreas de competência do Ministério da Educação: 
	I - política nacional de educação; 
	II - educação infantil; 
	III - educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, educação de jovens e adultos, educação profissional, educação especial e educação a distância, exceto ensino militar; 
	IV - avaliação, informação e pesquisa educacional; 
	V - pesquisa e extensão universitária; 
	VI - magistério; e 
	VII - assistência financeira a famílias carentes para a escolarização de seus filhos ou dependentes. 
	 
	Art. 42.  Integram a estrutura básica do Ministério da Educação o Conselho Nacional de Educação, o Instituto Benjamin Constant, o Instituto Nacional de Educação de Surdos e até seis Secretarias. 
	 
	Seção IX 
	Do Ministério do Trabalho e Emprego 
	Art. 43.  São áreas de competência do Ministério do Trabalho e Emprego: 
	I - política e diretrizes para a geração de emprego e renda e de apoio ao trabalhador; 
	II - política e diretrizes para a modernização das relações de trabalho; 
	III - fiscalização do trabalho, inclusive do trabalho portuário, bem como aplicação das sanções previstas em normas legais ou coletivas; 
	IV - política salarial; 
	V - formação e desenvolvimento profissional; 
	VI - segurança e saúde no trabalho; e 
	VII - política de imigração. 
	 
	Art. 44.  Integram a estrutura básica do Ministério do Trabalho e Emprego o Conselho Nacional do Trabalho, o Conselho Nacional de Imigração, o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador e até três Secretarias. 
	Parágrafo único.  Os órgãos colegiados integrantes da estrutura do Ministério do Trabalho e Emprego terão composição tripartite, observada a paridade entre representantes dos trabalhadores e dos empregadores, na forma estabelecida em regulamento. 
	 
	Seção X 
	Do Ministério da Saúde 
	Art. 45.  São áreas de competência do Ministério da Saúde: 
	I - política nacional de saúde; 
	II - coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde; 
	III - saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos índios; 
	IV - informações de saúde; 
	V - insumos críticos para a saúde; 
	VI - ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; 
	VII - vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e alimentos; e 
	VIII - pesquisa científica e tecnologia na área de saúde. 
	 
	Art. 46.  Integram a estrutura básica do Ministério da Saúde o Conselho Nacional de Saúde e até quatro Secretarias. 
	 
	Seção XI 
	Do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
	Art. 47.  São áreas de competência do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior: 
	I - política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos serviços; 
	II - propriedade intelectual e transferência de tecnologia; 
	III - metrologia, normalização e qualidade industrial; 
	IV - políticas de comércio exterior; 
	V - regulamentação e execução dos programas e atividades relativas ao comércio exterior; 
	VI - aplicação dos mecanismos de defesa comercial; 
	VII - participação em negociações internacionais relativas ao comércio exterior; 
	VIII - formulação da política de apoio à microempresa, empresa de pequeno porte e artesanato; e 
	IX - execução das atividades de registro do comércio. 
	 
	Art. 48.  Integram a estrutura básica do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação e até quatro Secretarias. 
	 
	Seção XII 
	Do Ministério de Minas e Energia 
	Art. 49.  São áreas de competência do Ministério de Minas e Energia: 
	I - geologia, recursos minerais e energéticos; 
	II - aproveitamento da energia hidráulica; 
	III - mineração e metalurgia; 
	IV - petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear; e 
	V - energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural, quando custeado com recursos vinculados ao Sistema Elétrico Nacional. 
	 
	Art. 50.  Integram a estrutura básica do Ministério de Minas e Energia até cinco Secretarias. 
	 
	Seção XIII 
	Do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
	Art. 51.  São áreas de competência do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: 
	I - formulação do planejamento estratégico nacional; 
	II - avaliação dos impactos sócio-econômicos das políticas e programas do Governo Federal e elaboração de estudos especiais para a reformulação de políticas; 
	III - realização de estudos e pesquisas para acompanhamento da conjuntura sócio-econômica e gestão dos sistemas cartográficos e estatísticos nacionais; 
	IV - elaboração, acompanhamento e avaliação do plano plurianual de investimentos e dos orçamentos anuais; 
	V - viabilização de novas fontes de recursos para os planos de governo; 
	VI - formulação de diretrizes, coordenação das negociações, acompanhamento e avaliação dos financiamentos externos de projetos públicos com organismos multilaterais e agências governamentais; 
	VII - coordenação e gestão dos sistemas de planejamento e orçamento federal, de pessoal civil, de organização e modernização administrativa, de administração de recursos da informação e informática e de serviços gerais; 
	VIII - formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas estatais; 
	IX - acompanhamento do desempenho fiscal do setor público; 
	X - administração patrimonial; e 
	XI - política e diretrizes para modernização do Estado. 
	 
	Art. 52.  Integram a estrutura básica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a Comissão de Financiamentos Externos, a Comissão Nacional de Cartografia, a Comissão Nacional de Classificação, a Assessoria Econômica e até sete Secretarias. 
	 
	Seção XIV 
	Do Ministério das Comunicações 
	Art. 53.  São áreas de competência do Ministério das Comunicações: 
	I - política nacional de telecomunicações, inclusive radiodifusão; 
	II - regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecomunicações; 
	III - controle e administração do uso do espectro de radiofreqüências; e 
	IV - serviços postais. 
	 
	Art. 54.  Integram a estrutura básica do Ministério das Comunicações até duas Secretarias. 
	 
	Seção XV 
	Do Ministério da Previdência e Assistência Social 
	Art. 55.  São áreas de competência do Ministério da Previdência e Assistência Social: 
	I - previdência social; 
	II - previdência complementar; e 
	III - assistência social. 
	 
	Art. 56.  Integram a estrutura básica do Ministério da Previdência e Assistência Social a Secretaria de Estado de Assistência Social, o Conselho Nacional de Previdência Social, o Conselho Nacional de Assistência Social, o Conselho de Recursos da Previdência Social, o Conselho de Gestão da Previdência Complementar e até duas Secretarias. 
	Parágrafo único.  À Secretaria de Estado de Assistência Social, composta de até duas secretarias finalísticas, compete: 
	I - política de assistência social; e 
	II - normatização, orientação, supervisão e avaliação da execução da política de assistência social. 
	 
	Seção XVI 
	Do Ministério da Cultura 
	Art. 57.  São áreas de competência do Ministério da Cultura: 
	I - política nacional de cultura; 
	II - proteção do patrimônio histórico e cultural; e 
	III - aprovar a delimitação das terras dos remanescentes das comunidades dos quilombos, bem como determinar as suas demarcações, que serão homologadas mediante decreto. 
	 
	Art. 58.  Integram a estrutura básica do Ministério da Cultura o Conselho Nacional de Política Cultural, a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, a Comissão de Cinema e até quatro Secretarias. 
	 
	Seção XVII 
	Do Ministério da Ciência e Tecnologia 
	Art. 59.  São áreas de competência do Ministério da Ciência e Tecnologia: 
	I - política nacional de pesquisa científica e tecnológica; 
	II - planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia; 
	III - política de desenvolvimento de informática e automação; 
	IV - política nacional de biossegurança; 
	V - política espacial; 
	VI - política nuclear; e 
	VII - controle da exportação de bens e serviços sensíveis. 
	 
	Art. 60.  Integram a estrutura básica do Ministério da Ciência e Tecnologia o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, o Conselho Nacional de Informática e Automação, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o Instituto Nacional de Tecnologia, o Centro de Pesquisas Renato Archer e até quatro Secretarias. 
	Parágrafo único.  A Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia tem a finalidade de coordenar a política nacional para o setor, nos termos de regulamento. 
	 
	Seção XVIII 
	Do Ministério do Meio Ambiente 
	Art. 61.  São áreas de competência do Ministério do Meio Ambiente: 
	I - política nacional do meio ambiente e dos recursos hídricos; 
	II - política de preservação, conservação e utilização sustentável de ecossistemas, e biodiversidade e florestas; 
	III - proposição de estratégias, mecanismos e instrumentos econômicos e sociais para a melhoria da qualidade ambiental e do uso sustentável dos recursos naturais; 
	IV - políticas para integração do meio ambiente e produção; 
	V - políticas e programas ambientais para a Amazônia Legal; e 
	VI - zoneamento ecológico-econômico. 
	§ 1o  No exercício da competência de que trata o inciso II do caput deste artigo, nos aspectos relacionados à pesca, caberá ao Ministério do Meio Ambiente: 
	I - fixar as normas, critérios e padrões de uso para as espécies sobreexplotadas ou ameaçadas de sobreexplotação, assim definidas com base nos melhores dados científicos existentes, excetuando-se aquelas a que se refere a alínea "a" do inciso II do parágrafo único do art. 39; e 
	II - subsidiar, assessorar e participar, em interação com o Ministério das Relações Exteriores, de negociações e eventos que envolvam o comprometimento de direitos e a interferência em interesses nacionais sobre a pesca. 
	§ 2o  A competência de que trata o inciso VI do caput será exercida em conjunto com os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Integração Nacional. 
	 
	Art. 62.  Integram a estrutura básica do Ministério do Meio Ambiente o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o Conselho Nacional da Amazônia Legal, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente e até cinco Secretarias. 
	 
	Seção XIX 
	Do Ministério do Esporte e Turismo 
	Art. 63.  São áreas de competência do Ministério do Esporte e Turismo: 
	I - política nacional de desenvolvimento do turismo e da prática dos esportes; 
	II - promoção e divulgação do turismo nacional, no País e no exterior; 
	III - estímulo às iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades turísticas e esportivas; e 
	IV - planejamento, coordenação, supervisão e avaliação dos planos e programas de incentivo ao turismo e aos esportes. 
	 
	Art. 64.  Integram a estrutura básica do Ministério do Esporte e Turismo o Conselho Nacional do Esporte, o Conselho Nacional de Turismo e até duas Secretarias. 
	 
	Seção XX 
	Do Ministério da Integração Nacional 
	Art. 65.  São áreas de competência do Ministério da Integração Nacional: 
	I - formulação e condução da política de desenvolvimento nacional integrada; 
	II - formulação dos planos e programas regionais de desenvolvimento; 
	III -  estabelecimento de estratégias de integração das economias regionais; 
	IV - estabelecimento das diretrizes e prioridades na aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia e do Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo - FUNRES; 
	V - estabelecimento de normas para cumprimento dos programas de financiamento dos fundos constitucionais e das programações orçamentárias dos fundos de desenvolvimento regionais de que trata o inciso IV; 
	VI - acompanhamento e avaliação dos programas integrados de desenvolvimento nacional; 
	VII - defesa civil; 
	VIII - obras contra as secas e de infra-estrutura hídrica; 
	IX - formulação e condução da política nacional de irrigação; 
	X - ordenação territorial, em conjunto com o Ministério da Defesa; e 
	XI - obras públicas em faixas de fronteiras. 
	 
	Art. 66.  Integram a estrutura básica do Ministério da Integração Nacional o Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o Conselho Administrativo da Região Integrada do Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, o Conselho Nacional de Defesa Civil, o Conselho Deliberativo para o Desenvolvimento da Amazônia, o Conselho Deliberativo para o Desenvolvimento do Nordeste, o Grupo Executivo para Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo e até cinco Secretarias. 
	 
	Seção XXI 
	Do Ministério do Desenvolvimento Agrário 
	Art. 67.  São áreas de competência do Ministério do Desenvolvimento Agrário: 
	I - reforma agrária; e 
	II - promoção do desenvolvimento sustentável do segmento rural constituído pelos agricultores familiares. 
	 
	Art. 68.  Integram a estrutura básica do Ministério do Desenvolvimento Agrário o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, o Conselho Curador do Banco da Terra e até duas Secretarias. 
	 
	Seção XXII 
	Da colaboração entre os Ministérios 
	Art. 69.  Em casos de calamidade pública ou de necessidade de especial atendimento à população, o Presidente da República poderá dispor sobre a colaboração dos Ministérios com os diferentes níveis da Administração Pública. 
	 
	Seção XXIII 
	Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis 
	Art. 70.  Haverá, na estrutura básica de cada Ministério: 
	I - Secretaria-Executiva, exceto nos Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores; 
	II - Gabinete do Ministro; e 
	III - Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda. 
	§ 1o  Compete à Secretaria-Executiva de cada Ministério e à Secretaria-Geral das Relações Exteriores do Ministério das Relações Exteriores as atividades de modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento e finanças do Ministério. 
	§ 2o  Caberá ao Secretário-Executivo, titular do órgão a que se refere o inciso I, além da supervisão e da coordenação das Secretarias integrantes da estrutura do Ministério, exceto das Secretarias de Estado, exercer as funções que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado. 
	§ 3o  Poderá haver na estrutura básica de cada Ministério, vinculado à Secretaria-Executiva, um órgão responsável pelas atividades de administração de pessoal, material, patrimonial, de serviços gerais e de orçamento e finanças. 
	§ 4o  No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Jurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 
	 
	Art. 71.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
	 
	Brasília, 7 de fevereiro de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
	FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Pedro Parente 
	 
	03. DECRETO Nº 4.131, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2002 (D.O.U. de 15.02.2002, Seção 1, pp. 1-2). Dispõe sobre medidas emergenciais de redução do consumo de energia elétrica no âmbito da Administração Pública Federal. 
	 
	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 Medida Provisória nº 2.198-5, de 24 de agosto de 2001, e 
	Considerando a necessidade de reduzir o consumo de energia elétrica, no âmbito da Administração Pública Federal; 
	DECRETA: 
	 
	Art. 1º Os órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional deverão observar meta de consumo de energia elétrica correspondente a oitenta e dois vírgula cinco por cento da média do consumo mensal, tendo por referência o mesmo mês do ano 2000, a partir de fevereiro de 2002. 
	Parágrafo único. A meta de consumo prevista no caput não se aplica às áreas essenciais determinadas em portaria da Casa Civil da Presidência da República, mediante proposta do Ministério a que estejam vinculadas. 
	 
	Art. 2º Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal deverão diagnosticar o grau de eficiência energética dos imóveis sob sua administração, com vistas à identificação de soluções e à elaboração de projeto de redução do consumo de energia elétrica. 
	 
	Art. 3º Na aquisição de materiais e equipamentos ou contratação de obras e serviços, deverão ser adotadas especificações que atendam aos requisitos inerentes à eficiência energética. 
	 
	Art. 4º As disposições deste Decreto deverão ser aplicadas, no que couber, às licitações em andamento para aquisição de equipamentos que consumam energia, bem como de obras e serviços de engenharia e arquitetura. 
	 
	Art. 5º Os Ministérios promoverão, no âmbito de suas unidades, inclusive vinculadas, a conscientização dos servidores com relação à necessidade de redução do consumo de energia elétrica e à adequada utilização de iluminação e equipamentos. 
	 
	Art. 6º As Comissões Internas de Redução de Consumo de Energia - CIRC dos órgãos e das entidades de que trata o caput do art. 1º assessorarão os dirigentes no atingimento das metas previstas, bem assim para fins de proposição de medidas que visem a eficiência energética. 
	 
	Art. 7º O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com o apoio do Ministério da Fazenda e da Secretaria Federal de Controle Interno da Casa Civil da Presidência da República, apresentará, no prazo de quarenta e cinco dias, proposta, para inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003, de regras para alocação dos gastos de energia elétrica e outras ações de natureza administrativa constantes do Programa 750 - Apoio Administrativo - às respectivas ações finalísticas do Governo e unidades consumidoras do serviço. 
	 
	Art. 8º Os órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal avaliarão o cumprimento das disposições deste Decreto. 
	 
	Art. 9º Caberá ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a edição de atos complementares com vistas ao cumprimento do disposto neste Decreto. 
	 
	Art. 10. Ficam revogados os Decretos n 3.818, de 15 de maio de 2001, e 3.840, de 11 de junho de 2001. 
	 
	Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
	 
	Brasília, 14 de fevereiro de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
	FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Guilherme Gomes Dias, Luiz Gonzaga Leite Perazzo, Silvano Gianni 
	 
	04. DECRETO Nº 4.134, DE 15 DE FEVEREIR0 DE 2002 (D.O.U. de 18.02.2002, pp. 3-5). Promulga a Convenção nº 138 e a Recomendação nº 146 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Idade Mínima de Admissão ao Emprego. 
	 
	O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição, 
	Considerando que o Congresso Nacional aprovou o texto da Convenção nº 138 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Idade Mínima de Admissão ao Emprego, complementada pela Recomendação nº 146, por meio do Decreto Legislativo nº 179, de 14 de dezembro de 1999; 
	Considerando que a Convenção entrará em vigor, para o Brasil, em 28 de junho de 2002, nos termos do parágrafo 3, de seu art.12; 
	DECRETA: 
	 
	Art. 1º A Convenção nº 138 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Idade Mínima de Admissão ao Emprego e a Recomendação nº 146, apensas por cópia ao presente Decreto, serão executadas e cumpridas tão inteiramente como nelas se contém. 
	 
	Art. 2º Para os efeitos do art. 2º, item 1, da Convenção, fica estabelecido que a idade mínima para admissão a emprego ou trabalho é de dezesseis anos. 
	 
	Art. 3º Em virtude do permissivo contido no art. 5º, itens 1 e 3, da Convenção, o âmbito de aplicação desta restringe-se inicialmente a minas e pedreiras, indústrias manufatureiras, construção, serviços de eletricidade, gás e água, saneamento, transporte e armazenamento, comunicações e plantações e outros empreendimentos agrícolas que produzam principalmente para o comércio, excluídas as empresas familiares ou de pequeno porte que trabalhem para o mercado local e que não empreguem regularmente trabalhadores assalariados. 
	 
	Art. 4º São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida Convenção, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 
	 
	Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
	 
	Brasília, 15 de fevereiro de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
	FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Celso Lafer 
	 
	Convenção 138 
	Convenção sobre Idade Mínima de Admissão ao Emprego 
	 
	A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho: 
	Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho e reunida em 6 de junho de 1973, em sua qüinquagésima oitava reunião; 
	Tendo decidido adotar diversas propostas relativas à idade mínima para admissão a emprego, tema que constitui o quarto ponto da agenda da reunião; 
	Considerando os dispositivos das seguintes Convenções: 
	Convenção sobre a idade mínima (indústria), de 1919; 
	Convenção sobre a idade mínima (trabalho marítimo), de 1920; 
	Convenção sobre a idade mínima (agricultura), de 1921; 
	Convenção sobre a idade mínima (estivadores e foguistas), de 1921; 
	Convenção sobre a idade mínima (emprego não-industrial), de 1932; 
	Convenção (revista) sobre a idade mínima (trabalho marítimo), de 1936; 
	Convenção (revista) sobre a idade mínima (indústria), de 1937; 
	Convenção (revista) sobre a idade mínima (emprego não-industrial), de 1937; 
	Convenção sobre a idade mínima (pescadores), de 1959, e a 
	Convenção sobre a idade mínima (trabalho subterrâneo), de 1965; 
	Considerando ter chegado o momento de adotar um instrumento geral sobre a matéria, que substitua gradualmente os atuais instrumentos, aplicáveis a limitados setores econômicos, com vistas à total abolição do trabalho infantil; 
	Tendo determinado que essas propostas tomem a forma de uma convenção internacional, adota, no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e setenta e três, a seguinte Convenção, que pode ser citada como a Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973: 
	 
	Artigo 1º 
	Todo País-Membro em que vigore esta Convenção, compromete-se a seguir uma política nacional que assegure a efetiva abolição do trabalho infantil e eleve progressivamente, a idade mínima de admissão a emprego ou a trabalho a um nível adequado ao pleno desenvolvimento físico e mental do adolescente. 
	 
	Artigo 2º 
	1.Todo Membro que ratificar esta Convenção especificará, em declaração anexa à ratificação, uma idade mínima para admissão a emprego ou trabalho em seu território e nos meios de transporte registrados em seu território; ressalvado o disposto nos Artigos 4º e 8º desta Convenção, nenhuma pessoa com idade inferior a essa idade será admitida a emprego ou trabalho em qualquer ocupação. 
	2.Todo País-membro que ratificar esta Convenção poderá notificar ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho, por declarações subseqüentes, que estabelece uma idade mínima superior à anteriormente definida. 
	3.A idade mínima fixada nos termos do parágrafo 1º deste Artigo não será inferior à idade de conclusão da escolaridade obrigatória ou, em qualquer hipótese, não inferior a quinze anos. 
	4.Não obstante o disposto no Parágrafo 3º deste Artigo, o País-membro, cuja economia e condições do ensino não estiverem suficientemente desenvolvidas, poderá, após consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores concernentes, se as houver, definir, inicialmente, uma idade mínima de quatorze anos. 
	5.Todo País-membro que definir uma idade mínima de quatorze anos, de conformidade com o disposto no parágrafo anterior, incluirá em seus relatórios a serem apresentados sobre a aplicação desta Convenção, nos termos do Artigo 22 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, declaração: 
	a) de que subsistem os motivos dessa providência ou 
	b) de que renuncia ao direito de se valer da disposição em questão a partir de uma determinada data. 
	 
	Artigo 3º 
	1.Não será inferior a dezoito anos a idade mínima para a admissão a qualquer tipo de emprego ou trabalho que, por sua natureza ou circunstâncias em que for executado, possa prejudicar a saúde, a segurança e a moral do adolescente. 
	2.Serão definidos por lei ou regulamentos nacionais ou pela autoridade competente, após consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores concernentes, se as houver, as categorias de emprego ou trabalho às quais se aplica o parágrafo 1 deste Artigo. 
	3.Não obstante o disposto no parágrafo 1 deste Artigo, a lei ou regulamentos nacionais ou a autoridade competente poderá, após consultar as organizações de empregadores e de trabalhadores concernentes, se as houver, autorizar emprego ou trabalho a partir da idade de dezesseis anos, desde que estejam plenamente protegidas a saúde, a segurança e a moral dos adolescentes envolvidos e lhes seja proporcionada instrução ou treinamento adequado e específico no setor da atividade pertinente. 
	 
	Artigo 4º 
	1.A autoridade competente, após consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores concernentes, se as houver, poderá, na medida do necessário, excluir da aplicação desta Convenção um limitado número de categorias de emprego ou trabalho a respeito das quais se levantarem reais e especiais problemas de aplicação. 
	2.Todo País-membro que ratificar esta Convenção arrolará em seu primeiro relatório sobre sua aplicação, a ser submetido nos termos do Artigo 22 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, todas as categorias que possam ter sido excluídas de conformidade com o parágrafo 1 deste Artigo, dando as razões dessa exclusão, e indicará, nos relatórios subseqüentes, a situação de sua lei e prática com referência às categorias excluídas e a medida em que foi dado ou se pretende dar efeito à Convenção com relação a essas categorias. 
	3.Não será excluído do alcance da Convenção, de conformidade com este Artigo, emprego ou trabalho protegido pelo Artigo 3 desta Convenção. 
	 
	Artigo 5º 
	1.O País-membro, cuja economia e condições administrativas não estiverem suficientemente desenvolvidas, poderá, após consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores, se as houver, limitar inicialmente o alcance de aplicação desta Convenção. 
	2.Todo País-membro que se servir do disposto no parágrafo 1 deste Artigo especificará, em declaração anexa à sua ratificação, os setores de atividade econômica ou tipos de empreendimentos aos quais aplicará os dispositivos da Convenção. 
	3.Os dispositivos desta Convenção serão aplicáveis, no mínimo, a: mineração e pedreira; indústria manufatureira; construção; eletricidade, água e gás; serviços sanitários; transporte, armazenamento e comunicações; plantações e outros empreendimentos agrícolas de fins comerciais, excluindo, porém, propriedades familiares e de pequeno porte que produzam para o consumo local e não empreguem regularmente mão-de-obra remunerada. 
	4.Todo País-membro que tiver limitado o alcance de aplicação desta Convenção, nos termos deste Artigo: 
	a) indicará em seus relatórios, nos termos do Artigo 22 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, a situação geral com relação ao emprego ou trabalho de adolescentes e crianças nos setores de atividade excluídos do alcance de aplicação desta Convenção e todo progresso que tenha sido feito no sentido de uma aplicação mais ampla de seus dispositivos; 
	b) poderá, em qualquer tempo, estender formalmente o alcance de aplicação com uma declaração encaminhada ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho. 
	 
	Artigo 6º 
	Esta Convenção não se aplicará a trabalho feito por crianças e adolescentes em escolas de educação vocacional ou técnica ou em outras instituições de treinamento em geral ou a trabalho feito por pessoas de no mínimo quatorze anos de idade em empresas em que esse trabalho for executado dentro das condições prescritas pela autoridade competente, após consulta com as organizações de empregadores e de trabalhadores concernentes, onde as houver, e constituir parte integrante de: 
	a) curso de educação ou treinamento pelo qual é principal responsável uma escola ou instituição de treinamento; 
	b) programa de treinamento principalmente ou inteiramente executado em uma empresa, que tenha sido aprovado pela autoridade competente, ou 
	c) programa de orientação vocacional para facilitar a escolha de uma profissão ou de um tipo de treinamento. 
	 
	Artigo 7º 
	1.As leis ou regulamentos nacionais poderão permitir o emprego ou trabalho a pessoas entre treze e quinze anos em serviços leves que: 
	a) não prejudiquem sua saúde ou desenvolvimento, e 
	b) não prejudiquem sua freqüência escolar, sua participação em programas de orientação vocacional ou de treinamento aprovados pela autoridade competente ou sua capacidade de se beneficiar da instrução recebida. 
	2.As leis ou regulamentos nacionais poderão também permitir o emprego ou trabalho a pessoas com, no mínimo, quinze anos de idade e que não tenham ainda concluído a escolarização obrigatória em trabalho que preencher os requisitos estabelecidos nas alíneas a) e b) do parágrafo 1º deste Artigo. 
	3.A autoridade competente definirá as atividades em que o emprego ou trabalho poderá ser permitido nos termos dos parágrafos 1º e 2º deste Artigo e estabelecerá o número de horas e as condições em que esse emprego ou trabalho pode ser desempenhado. 
	4.Não obstante o disposto nos parágrafos 1º e 2º deste Artigo, o País-membro que se tiver servido das disposições do parágrafo 4º do Artigo 2º poderá, enquanto continuar assim procedendo, substituir as idades de treze e quinze anos pelas idades de doze e quatorze anos e a idade de quinze anos pela idade de quatorze anos dos respectivos Parágrafos 1º e 2º deste Artigo. 
	 
	Artigo 8º 
	1.A autoridade competente, após consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores concernentes, se as houver, poderá, mediante licenças concedidas em casos individuais, permitir exceções para a proibição de emprego ou trabalho provida no Artigo 2º desta Convenção, para finalidades como a participação em representações artísticas. 
	2.Licenças dessa natureza limitarão o número de horas de duração do emprego ou trabalho e estabelecerão as condições em que é permitido. 
	 
	Artigo 9º 
	1.A autoridade competente tomará todas as medidas necessárias, inclusive a instituição de sanções apropriadas, para garantir a efetiva vigência dos dispositivos desta Convenção. 
	2.As leis ou regulamentos nacionais ou a autoridade competente designarão as pessoas responsáveis pelo cumprimento dos dispositivos que colocam em vigor a Convenção. 
	3.As leis ou regulamentos nacionais ou a autoridade competente prescreverão os registros ou outros documentos que devem ser mantidos e postos à disposição pelo empregador; esses registros ou documentos conterão nome, idade ou data de nascimento, devidamente autenticados sempre que possível, das pessoas que emprega ou que trabalham para ele e tenham menos de dezoito anos de idade. 
	 
	Artigo 10 
	1.Esta Convenção revê, nos termos estabelecidos neste Artigo, a Convenção sobre a Idade Mínima (Indústria), de 1919; a Convenção sobre a Idade Mínima (Marítimos), de 1920; a Convenção sobre a Idade Mínima (Agricultura), de 1921; a Convenção sobre a Idade Mínima (Estivadores e Foguistas), de 1921; a Convenção sobre a Idade Mínima (Emprego não-Industrial), de 1932; a Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Marítimos), de 1936; a Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Indústria), de 1937; a Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Emprego não-Industrial), de 1937; a Convenção sobre a Idade Mínima (Pescadores), de 1959 e a Convenção sobre a Idade Mínima (Trabalho Subterrâneo), de 1965. 
	2.A entrada em vigor desta Convenção não priva de ratificações ulteriores as seguintes convenções: Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Marítimos), de 1936; a Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Indústria) de 1937; a Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Emprego não-Industrial), de 1937; a Convenção sobre a Idade Mínima (Pescadores), de 1959 e a Convenção sobre a Idade Mínima (Trabalho Subterrâneo), de 1965. 
	3.A Convenção sobre a Idade Mínima (Indústria), de 1919; a Convenção (revista), sobre a Idade Mínima (Marítimos), de 1920; a Convenção sobre a Idade Mínima, (Agricultura), de 1921 e a Convenção sobre a Idade Mínima (Estivadores e Foguistas), de 1921, não estarão mais sujeitas a ratificações ulteriores quando todos seus participantes assim estiverem de acordo pela ratificação desta Convenção ou por declaração enviada ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho. 
	4.Quando as obrigações desta Convenção forem aceitas - 
	a) por um País-membro que faça parte da Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Indústria), de 1937, e que tenha fixado uma idade mínima de admissão ao emprego não inferior a quinze anos, nos termos do Artigo 2º desta Convenção, isso implicará ipso jure a denúncia imediata daquela Convenção; 
	b) com referência ao emprego não-industrial, conforme definido na Convenção sobre Idade Mínima (Emprego não-Industrial), de 1932, por um País-membro que faça parte dessa Convenção, isso implicará ipso jure a denúncia imediata da referida Convenção; 
	c) com referência ao emprego não industrial, conforme definido na Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Emprego não Industrial), de 1937, por um País-membro que faça parte dessa Convenção e for fixada uma idade mínima de não menos de quinze anos nos termos do Artigo 2º desta Convenção, isso implicará ipso jure a denúncia imediata daquela Convenção; 
	d) com referência ao emprego marítimo, por um País-membro que faça parte da Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Marítimos), de 1936, e for fixada uma idade mínima de não menos de quinze anos, nos termos do Artigo 2º desta Convenção, ou País-membro definir que o Artigo 3º desta Convenção aplica-se ao emprego marítimo, isso implicará ipso jure a denúncia imediata daquela Convenção; 
	e) com referência ao emprego em pesca marítima, por um País-membro que faça parte da Convenção sobre a Idade Mínima (Pescadores), de 1959 e for especificada uma idade mínima de não menos de quinze anos, nos termos do Artigo 2º desta Convenção, ou o País-membro especificar que o Artigo 3º desta Convenção aplica-se ao emprego em pesca marítima, isso implicará ipso jure a denúncia imediata daquela Convenção; 
	f) por um País-membro que for parte da Convenção sobre a Idade Mínima (Trabalho Subterrâneo), de 1965 e for especificada uma idade mínima de não menos de quinze anos, nos termos do Artigo 2º desta Convenção, ou o País-membro estabelecer que essa idade aplica-se a emprego subterrâneo em minas, por força do Artigo 3º desta Convenção, isso implicará ipso jure a denúncia imediata daquela Convenção, a partir do momento em que esta Convenção entrar em vigor. 
	5.A aceitação das obrigações desta Convenção - 
	a) implicará a denúncia da Convenção sobre a Idade Mínima (Indústria), de 1919, de conformidade com seu Artigo 12; 
	b) com referência à agricultura, implicará a denúncia da Convenção sobre a Idade Mínima (Indústria), de 1919, de conformidade com seu Artigo 12; 
	c) com referência ao emprego marítimo, implicará a denúncia da Convenção sobre a Idade Mínima (Marítimos), de 1920, de conformidade com seu Artigo 10, e da Convenção sobre a Idade Mínima (Estivadores e Foguistas), de 1921, de conformidade com seu Artigo 12, a partir do momento em que esta Convenção entrar em vigor. 
	 
	Artigo 11 
	As ratificações formais desta Convenção serão comunicadas, para registro, ao Diretor- Geral da Repartição Internacional do Trabalho. 
	 
	Artigo 12 
	1.Esta Convenção obrigará unicamente os Países-membros da Organização Internacional do Trabalho cujas ratificações tiverem sido registradas pelo Diretor-Geral. 
	2.Esta Convenção entrará em vigor doze meses após a data de registro, pelo Diretor-Geral, das ratificações de dois Países-membros. 
	3.A partir de então, esta Convenção entrará em vigor, para todo País-membro, doze meses depois do registro de sua ratificação. 
	 
	Artigo 13 
	1.O País-membro que ratificar esta Convenção poderá denunciá-la ao final de um período de dez anos, a contar da data de sua entrada em vigor, mediante comunicação ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho, para registro. A denúncia não terá efeito antes de se completar um ano a contar da data de seu registro. 
	2.Todo País-membro que ratificar esta Convenção e que, no prazo de um ano após expirado o período de dez anos referido no parágrafo anterior, não tiver exercido o direito de denúncia previsto neste Artigo, ficará obrigado a um novo período de dez anos e, daí por diante, poderá denunciar esta Convenção ao final de cada período de dez anos, nos termos deste Artigo. 
	 
	Artigo 14 
	1.O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho dará ciência a todos os Países-membros da Organização do registro de todas as ratificações e denúncias que lhe forem comunicadas pelos Países-membros da Organização. 
	2.Ao notificar os Países-membros da Organização sobre o registro da segunda ratificação que lhe tiver sido comunicada, o Diretor-Geral lhes chamará a atenção para a data em que a Convenção entrará em vigor. 
	 
	Artigo 15 
	O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho comunicará ao Secretário Geral das Nações Unidas, para registro, nos termos do Artigo 102 da Carta das Nações Unidas, informações pormenorizadas sobre todas as ratificações e atos de denúncia por ele registrado, conforme o disposto nos artigos anteriores. 
	 
	Artigo 16 
	O Conselho de Administração da Repartição do Trabalho apresentará à Conferência Geral, quando considerar necessário, relatório sobre o desempenho desta Convenção e examinará a conveniência de incluir na pauta da Conferência a questão de sua revisão total ou parcial. 
	 
	Artigo 17 
	1.No caso de adotar a Conferência uma nova convenção que reveja total ou parcialmente esta Convenção, a menos que a nova convenção disponha de outro modo, 
	a) A ratificação, por um País-membro, da nova convenção revisora implicará, ipso jure, a partir do momento em que entrar em vigor a convenção revisora, a denúncia imediata desta Convenção, não obstante os dispositivos do Artigo 13; 
	b) Esta Convenção deixará de estar sujeita à ratificação pelos Países-membros a partir da data de entrada em vigor da convenção revisora; 
	c) Esta Convenção continuará a vigorar, na sua forma e conteúdo, nos Países-membros que a ratificaram, mas não ratificarem a convenção revisora. 
	 
	Artigo 18 
	As versões em inglês e francês do texto desta Convenção são igualmente autênticas. 
	 
	Recomendação 146 
	Recomendação 146 sobre Idade Mínima de Admissão ao Emprego 
	 
	A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho: 
	Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho e reunida em 6 de junho de 1973, em sua qüinquagésima oitava reunião; 
	Ciente de que a efetiva eliminação do trabalho infantil e a progressiva elevação da idade mínima para admissão a emprego constituem apenas um aspecto da proteção e do progresso de crianças e adolescentes; 
	Considerando o interesse de todo o sistema das Nações Unidas por essa proteção e esse progresso; 
	Tendo adotado a Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973; 
	Desejosa de melhor definir alguns elementos de políticas do interesse da Organização Internacional do Trabalho; 
	Tendo decidido adotar algumas propostas relativas à idade mínima para admissão a emprego, tema que constitui o quarto ponto da agenda da reunião; 
	Tendo decidido que essas propostas tomem a forma de uma recomendação suplementar à Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973, adota, no vigésimo sexto dia de junho de mil novecentos e setenta e três, a seguinte Recomendação, que pode ser citada como a Recomendação sobre a Idade Mínima, de 1973: 
	 
	l. Política Nacional 
	1.Para assegurar o sucesso da política nacional definida no Artigo 1º da Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973, alta prioridade deveria ser conferida à identificação e atendimento das necessidades de crianças e adolescentes em políticas e em programas nacionais de desenvolvimento, e à progressiva extensão de medidas coordenadas necessárias para criar as melhores condições possíveis para o desenvolvimento físico e mental de crianças e adolescentes. 
	2.Nesse contexto, especial atenção deveria ser dispensada às seguintes áreas de planejamento e de políticas: 
	a) O firme compromisso nacional com o pleno emprego, nos termos da Convenção e da Recomendação sobre a Política de Emprego, de 1964, e a tomada de medidas destinadas a promover o desenvolvimento voltado para o emprego, tanto nas zonas rurais como nas urbanas; 
	b) A progressiva extensão de outras medidas econômicas e sociais destinadas a atenuar a pobreza onde quer que exista e a assegurar às famílias padrões de vida e de renda tais que tornem desnecessário o recurso à atividade econômica de crianças; 
	c) O desenvolvimento e a progressiva extensão, sem qualquer discriminação, de medidas de seguridade social e de bem-estar familiar destinadas a garantir a manutenção da criança, inclusive de salários-família; 
	d) O desenvolvimento e a progressiva extensão de meios adequados de ensino, e de orientação vocacional e treinamento apropriados, em sua forma e conteúdo, para as necessidades das crianças e adolescentes concernentes; 
	e) O desenvolvimento e a progressiva extensão de meios apropriados à proteção e ao bem-estar de crianças e adolescentes, inclusive de adolescentes empregados, e à promoção de seu desenvolvimento. 
	3.Deveriam ser objeto de especial atenção as necessidades de crianças e adolescentes sem família, ou que não vivam com suas próprias famílias, e de crianças e adolescentes migrantes que vivem e viajam com suas famílias. As medidas tomadas nesse sentido deveriam incluir a concessão de bolsas de estudo e treinamento. 
	4.Deveria ser obrigatória e efetivamente assegurada a freqüência escolar integral ou a participação em programas aprovados de orientação profissional ou de treinamento, pelo menos até a idade mínima especificada para admissão a emprego, conforme disposto no Artigo 2 da Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973. 
	5.(1) Atenção deveria ser dispensada a medidas tais como treinamento preparatório, isento de riscos, para tipos de emprego ou trabalho nos quais a idade mínima prescrita, nos termos do Artigo 3 da Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973, seja superior à idade em que cessa a escolarização obrigatória integral. 
	(2) Medidas análogas deveriam ser consideradas quando as exigências profissionais de uma determinada ocupação incluem uma idade mínima para admissão superior à idade em que termina a escolarização obrigatória integral. 
	 
	II. Idade Mínima 
	6.A idade mínima definida deveria ser igual para todos os setores de uma atividade econômica. 
	7.(1) Os Países-membros deveriam ter como objetivo a elevação progressiva, para dezesseis anos, da idade mínima, para admissão a emprego ou trabalho, especificada em cumprimento do Artigo 2º da Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973. 
	(2) Onde a idade mínima para emprego ou trabalho coberto pelo Artigo 2º da Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973, estiver abaixo de 15 anos, urgentes providências deveriam ser tomadas para elevá-las a esse nível. 
	8.Onde não for imediatamente viável definir uma idade mínima para todo emprego na agricultura e em atividades correlatas nas áreas rurais, uma idade mínima deveria ser definida no mínimo para emprego em plantações e em outros empreendimentos agrícolas referidos no Artigo 5º, parágrafo 3º, da Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973. 
	 
	III. Emprego ou trabalho perigoso 
	9.Onde a idade mínima para admissão a tipos de emprego ou de trabalho que possam comprometer a saúde, a segurança e a moral de adolescentes estiver ainda abaixo de dezoito anos, providências imediatas deveriam ser tomadas para elevá-la a esse nível. 
	10.(1) Na definição dos tipos de emprego ou de trabalho a que se refere o Artigo 3º da Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973, deveriam ser levadas em conta as pertinentes normas internacionais de trabalho, como as que dizem respeito a substâncias, agentes ou processos perigosos (inclusive radiações ionizantes), levantamento de cargas pesadas e trabalho subterrâneo. 
	(2) Deveria ser reexaminada periodicamente, em particular à luz dos progressos científicos e tecnológicos, e revista, se necessário, a lista dos tipos de emprego ou de trabalho em questão. 
	11.Onde não foi imediatamente definida, nos termos do Artigo 5º da Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973, uma idade mínima para certos setores da atividade econômica ou para certos tipos de empreendimentos, dispositivos adequados sobre a idade mínima deveriam ser aplicáveis, nesse particular, a tipos de emprego ou trabalho que ofereçam riscos para adolescentes. 
	 
	IV. Condições de emprego 
	12.(1) Medidas deveriam ser tomadas para assegurar que as condições em que estão empregados ou trabalham crianças e adolescentes com menos de dezoito anos de idade alcancem padrões satisfatórios e neles sejam mantidas. Essas condições deveriam estar sob rigoroso controle. 
	(2) Medidas também deveriam ser tomadas para proteger e fiscalizar as condições em que crianças e adolescentes recebem orientação profissional ou treinamento dentro de empresas, instituições de treinamento e escolas de ensino profissional ou técnico, e para estabelecer padrões para sua proteção e desenvolvimento. 
	13.(1) Com relação à aplicação do parágrafo anterior e em cumprimento do Artigo 7º, parágrafo 3º, da Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973, especial atenção deveria ser dispensada: 
	a) ao provimento de uma justa remuneração, e sua proteção, tendo em vista o princípio de salário igual para trabalho igual; 
	b) à rigorosa limitação das horas diárias e semanais de trabalho, e à proibição de horas extras, de modo a deixar tempo suficiente para a educação e treinamento (inclusive o tempo necessário para os deveres de casa), para o repouso durante o dia e para atividades de lazer; 
	c) à concessão, em possibilidade de exceção, salvo em situação de real emergência, de um período consecutivo mínimo de doze horas de repouso noturno, e de costumeiros dias de repouso semanal; 
	d) à concessão de férias anuais remuneradas de pelo menos quatro semanas e, em qualquer hipótese, não mais curtas do que as concedidas a adultos; 
	e) à proteção por regimes de seguridade social, inclusive regimes de prestação em caso de acidentes de trabalho e de doenças de trabalho, assistência médica e prestação de auxílio-doença, quaisquer que sejam as condições de emprego ou de trabalho; 
	f) à manutenção de padrões satisfatórios de segurança e de saúde e instrução e supervisão apropriadas. 
	(2) O inciso (1) deste parágrafo aplica-se a marinheiros adolescentes na medida em que não se encontram protegidos em relação a questões tratadas pelas convenções ou recomendações internacionais do trabalho concernentes especificamente ao emprego marítimo. 
	 
	V. Aplicação 
	14.(1) As medidas para garantir a efetiva aplicação da Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973, e desta Recomendação deveriam incluir: 
	a) o fortalecimento, na medida em que for necessário, da fiscalização do trabalho e de serviços correlatos, como, por exemplo, o treinamento especial de fiscais para detectar e corrigir abusos no emprego ou trabalho de crianças e adolescentes; 
	b) o fortalecimento de serviços destinados à melhoria e a fiscalização do treinamento dentro das empresas. 
	(2) Deveria ser ressaltado o papel que pode ser desempenhado por fiscais no suprimento de informações e assessoramento sobre os meios eficazes de aplicar dispositivos pertinentes, bem como na efetiva execução de tais dispositivos. 
	(3) A fiscalização do trabalho e a fiscalização do treinamento em empresas deveriam ser estreitamente coordenadas com vistas a assegurar a maior eficiência econômica e, de um modo geral, os serviços de administração do trabalho deveriam funcionar em estreita colaboração com os serviços responsáveis pela educação, treinamento, bem-estar e orientação de crianças e adolescentes. 
	15.Atenção especial deveria ser dispensada: 
	a) à aplicação dos dispositivos relativos aos tipos perigosos de emprego ou trabalho, e 
	b) à prevenção do emprego ou trabalho de crianças e adolescentes durante as horas de aula, enquanto for obrigatório a educação ou o treinamento. 
	16.Deveriam ser tomadas as seguintes medidas para facilitar a verificação de idades: 
	a) As autoridades públicas deveriam manter um eficiente sistema de registros de nascimento, que inclua a emissão de certidões de nascimento; 
	b) Os empregadores deveriam ser obrigados a manter, e pôr à disposição da autoridade competente, registros ou outros documentos indicando os nomes e idades ou datas de nascimento, devidamente autenticados se possível, não só de crianças e adolescentes por eles empregados, mas também daqueles que recebem orientação ou treinamento em suas empresas; 
	c) Crianças e adolescentes que trabalhem nas ruas, em estabelecimentos ao ar livre, em lugares públicos, ou exerçam ocupações ambulantes ou em outras circunstâncias que tornem impraticável a verificação de registros de empregadores, deveriam portar licenças ou outros documentos que atestem que eles preenchem as condições necessárias para o trabalho em questão. 
	 
	05. DECRETO Nº 4.137, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2002 (D.O.U. de 21.02.2002, Seção 1, p. 6). Institui a carteira de identidade funcional dos membros da Defensoria Pública da União e dá outras providências. 
	 
	O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, 
	DECRETA: 
	 
	Art. 1º Fica instituída a carteira de identidade funcional dos membros da Defensoria Pública da União, com as características constantes do Anexo a este Decreto, com validade em todo o território nacional, a ser expedida pela Defensoria Pública-Geral da União. 
	 
	Art. 2º Ao titular da carteira a que se refere o art. 1º são asseguradas, quando em serviço, as prerrogativas previstas no art. 44 da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, para o desempenho de sua missão institucional. 
	 
	Art. 3º As carteiras serão numeradas segundo a ordem de antiguidade na carreira, cancelados os números anteriormente utilizados. 
	 
	Art. 4º Em caso de aposentadoria, a carteira será substituída por outra em que se indique esta circunstância, mediante a utilização do termo "aposentado", mantendo-se o número da anteriormente utilizada. 
	Parágrafo único. Na carteira do aposentado, não se fará referência às garantias constantes do art. 2. 
	 
	Art. 5º A perda do cargo obriga o titular da carteira à sua restituição imediata à Defensoria Pública-Geral da União. 
	 
	Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
	 
	Brasília, 20 de fevereiro de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
	FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Aloysio Nunes Ferreira Filho 
	 
	ANEXO 
	Características da carteira de identidade dos membros da Defensoria Pública da União 
	 
	1.Dimensões: carteira aberta: 15 cm x 10 cm. 
	2.Externamente: em couro vermelho, dividida em três partes, com duas dobras: no anverso, o símbolo das Armas da República em metal e as inscrições "República Federativa do Brasil" e "Defensoria Pública da União", impressas em dourado. 
	3.Internamente: dividida em três partes, com duas dobras. 
	3.1Da cédula de identidade funcional, confeccionada em papel branco com as Armas da República em marca d`água, constará: 
	a) na primeira dobra: o nome da instituição impresso, o número da cédula, o número de inscrição do titular na Ordem dos Advogados do Brasil, seu nome, a filiação, o cargo, a data de admissão, o tipo sanguíneo e fator RH, o CPF, a nacionalidade, a naturalidade e a assinatura do titular da cédula de identidade, cortada por uma faixa diagonal verde-amarela; 
	b) na parte central: o cargo do titular, uma fotografia no tamanho 2x2 e, no rodapé a inscrição "válida em todo território nacional - Decreto nº....../...", 
	c) na última dobra: as Armas da República impressa na cor original, as prerrogativas dos membros, quando em serviço, constantes do art. 44 da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, a data de expedição e assinatura do Defensor Público-Geral da União. 
	 
	06. DECRETO Nº 4.145, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2002 (D.O.U. de 26.02.2002, Seção 1, p. 3). Dá nova redação ao caput do art. 1º do Decreto nº 4.131, de 14 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre medidas emergenciais de redução do consumo de energia elétrica no âmbito da Administração Pública Federal. 
	  
	 O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto na Medida Provisória no 2.198-5, de 24 de agosto de 2001, 
	DECRETA: 
	 
	Art. 1o  O caput do art. 1º do Decreto nº 4.131, de 14 de fevereiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: 
	 
	"Art. 1o  Os órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional deverão observar meta de consumo de energia elétrica correspondente a oitenta e dois vírgula cinco por cento do consumo mensal, tendo por referência o mesmo mês do ano 2000, a partir de fevereiro de 2002." (NR) 
	 
	Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
	 
	Brasília, 26 de fevereiro de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL, Pedro Parente 
	 
	PORTARIAS        
	 
	07. PORTARIA Nº 50, DE 31 DE JANEIRO DE 2002, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (D.O.U. de 04.02.2002, Seção 1, p. 96).  
	 
	O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, inciso II, da Constituição Federal, e 
	Considerando a implantação de sistema informatizado de acompanhamento e controle dos processos de concessão de registro sindical; e 
	Considerando as diretrizes do Programa Nacional de Desburocratização, voltadas para a racionalização e simplificação de procedimentos na Administração Pública Federal, resolve: 
	 
	Art. 1º Aprovar o novo modelo de certidão de registro sindical, na forma do Anexo a esta Portaria. 
	 
	Art. 2º As certidões de registro sindical emitidas antes desta Portaria, em caráter provisório, com validade de dois anos, passam a ter caráter definitivo, não necessitando renovação. 
	 
	Art. 3º Fica revogada a Portaria n.º 1, de 3 de maio de 2001, da Secretaria de Relações do Trabalho. 
	 
	Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
	 
	ANEXO 
	 
	MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 
	SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO 
	COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO SINDICAL 
	 
	CERTIDÃO 
	**********O SECRETÁRIO DE RELAÇÕES DO TRABALHO, no uso das suas atribuições, e considerando o disposto na Portaria 343/00, CERTIFICA para fins de direito que consta do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais - CNES, o registro sindical referente ao processo de n.º XXXXX.XXXXX/XX, do(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , representante da categoria XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com abrangência XXXXXXXXXXXXXXXX e base territorial no(s) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, concedido por despacho publicado no Diário Oficial da União em __/__/__, seção __, p. __. Eu, XXXXXXXXXXXXXXXX______________________, Coordenador(a)-Geral de Registro Sindical, a conferi. 
	 
	Brasília, de              de . 
	___________________ 
	 
	Secretário de Relações do Trabalho 
	FRANCISCO DORNELLES 
	 
	08. PORTARIA Nº 03, DE 23 DE JANEIRO DE 2002, DA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NO RIO GRANDE DO SUL – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (D.O.U. de 07.02.2002, 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. 012903/2001-88 resolve: 
	 
	Artigo 1º: Conceder autorização à empresa Springer Carrier Ltda, situado a Rua Berto Círio, n.º 521 em Canoas, para reduzir o intervalo para repouso e alimentação para 30 minutos para o(s) empregado(s), 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 23.01.2002 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 ÀVILA FERREIRA 
	 
	09. PORTARIA Nº 479, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.02.2002, 1º Caderno, p. 87). 
	 
	A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, Considerando a publicação da Resolução Administrativa nº 08/2001 que, ao estabelecer regras sobre a ordem do  serviço judiciário no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, determinou a convocação de 24 (vinte quatro) Juízes do Trabalho Titulares de Vara para atuar no Tribunal a partir de 06 de fevereiro de 2002; Considerando os termos do artigo 240 do Regimento Interno, dispondo sobre a organização de um gabinete para o apoio dos Juízes convocados para atuar no Tribunal; Considerando a necessidade de adoção de procedimentos  uniformes  com relação a estrutura, lotação de servidores e funções comissionadas para compor este gabinete de apoio, RESOLVE: 
	 
	Art. 1º.   Durante o período do regime de exceção, não-excedente de dezoito meses, os Juízes convocados, bem como os servidores que comporão a estrutura de apoio aos mesmos, disporão de local de trabalho no 3º e no 4º andares do prédio-sede do Tribunal. 
	 
	Art. 2º. O gabinete para apoio dos Juízes convocados será integrado por 48  (quarenta e oito) servidores, que deverão ocupar 24 (vinte e quatro) funções comissionadas FC-05 e 24 (vinte e quatro) funções comissionadas FC-02. 
	 
	Art. 3º. As 24 (vinte e quatro) funções comissionadas FC-05 serão vinculadas, enquanto durar o regime de exceção, ao Gabinete do Diretor-Geral de Coordenação Judiciária, e seus detentores prestarão serviço junto ao gabinete de apoio, no prédio-sede do Tribunal. 
	 
	Art. 4º. As funções comissionadas FC-02 dos Secretários Especializados das Varas cujos Juízes Titulares encontrem-se convocados para atuar no Tribunal serão vinculadas, enquanto durar o regime de exceção, ao Gabinete do Diretor-Geral de Coordenação Judiciária, e seus detentores prestarão serviço junto ao gabinete de apoio, no prédio-sede do Tribunal, excetuados aqueles servidores lotados em unidades judiciárias do interior do Estado, os quais permanecerão a elas vinculados, sem deslocamento para a Capital. Parágrafo único. Quando se tratar de servidor lotado em unidade judiciária do interior do Estado, caso seja de seu interesse - e do Magistrado assessorado - que os serviços sejam prestados no prédio-sede do Tribunal, deverá ser formulado requerimento pelo servidor solicitando sua lotação em caráter provisório no Gabinete do Diretor-Geral de Coordenação Judiciária. 
	 
	Art. 5º. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal. 
	 
	ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA 
	Presidente 
	 
	10. PORTARIA Nº 480, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.02.2002, 1º Caderno, p. 87). 
	 
	A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, e considerando os termos do regime de exceção instituído pela Resolução 08/2001, e considerando a necessária disponibilidade de funções para a organização de gabinete para atendimento aos juízes convocados a partir de 06.2.2002, na forma do artigo 3º da Portaria 479/02 desta Presidência, resolve DESVINCULAR das respectivas unidades,  em caráter temporário, enquanto perdurar o regime de exceção, as funções abaixo relacionadas, vinculando-as ao Gabinete do Diretor-Geral de Coordenação Judiciária: 
	a) 03 (três) funções comissionadas de Assistente Administrativo Gab. (FC05), da Assessoria Judiciária;  
	b) 01 (uma) função comissionada de Assistente Administrativo Gab. (FC05), do Gabinete do Juiz Corregedor. 
	c) 01 (uma) função comissionada de Assistente Administrativo Gab. (FC05), do Gabinete do Juiz Vice-Corregedor. 
	d) 16 (dezesseis) funções comissionadas de Assistente Administrativo Gab. (FC05), do Gabinete Unificado de Juízes Convocados. 
	e) 02 (duas) funções comissionadas de Secretário Especializado de Gabinete (FC02), do Gabinete Unificado de Juízes Convocados. 
	Esta Portaria entra em vigor a contar da sua publicação. 
	 
	ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA 
	Presidente 
	 
	11. PORTARIA Nº 704, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 28.02.2002, Seção 1, p. 66). 
	 
	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 25.02.2002, a Dra. ENY ONDINA COSTA DA SILVA, Juíza Titular da Vara do Trabalho de IJUÌ,  para a 3ª Vara do Trabalho de SAPIRANGA, que se  
	encontra vaga em virtude da remoção, a pedido, do Dr. RAUL ZORATTO SANVICENTE, conforme Portaria nº 295/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
	 
	12. PORTARIA Nº 730, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 28.02.2002, Seção 1, p. 66). 
	 
	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 25.02.2002, a Dra. ANTÔNIA MARA VIEIRA LOGUÉRCIO, Juíza Titular da Vara do Trabalho de SANTO ÂNGELO, para a 1ª Vara do Trabalho de SANTA MARIA, que se encontra vaga em virtude da posse da Juíza Titular, Dra. TANIA MACIEL DE SOUZA, no cargo de Juiz Togado deste Tribunal. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
	 
	ATOS 
	 
	13. ATO Nº 01, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO (D.J.U. de 06.02.2002, Seção 1, p. 848). 
	 
	O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas atribuições regimentais, expede o presente Ato de composição do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em virtude da posse dos novos Conselheiros. 
	 
	MEMBROS NATOS E PERMENTES 
	Ministro Almir Pazzianotto Pinto – Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
	Ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros – Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 
	Ministro Vantuil Abdala – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho e Coordenador-Geral da Justiça do Trabalho 
	 
	MEMBROS TITULARES 
	Ministro Ronaldo Lopes Leal 
	Ministro Rider Nogueira de Brito 
	Ministro José Luciano de Castilho Pereira 
	 
	MEMBROS SUPLENTES 
	Ministro Milton de Moura França 
	Ministro João Oreste Dalazen 
	Ministro Gelson de Azevedo 
	 
	MEMBROS TITULARES 
	Juiz Francisco Antônio de Oliveira – Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 
	Juiz Darcy Carlos Mahle – Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 
	Juíza Lília Leonor Abreu – Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região 
	 
	MEMBROS SUPLENTES 
	Juíza Ana Maria Schuler Gomes – Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região 
	Juiz André Luiz Moraes de Oliveira – Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região 
	 
	Dê-se ciência. 
	Publique-se no D.J. e B.I. 
	 
	ALMIR PAZZIANOTTO PINTO 
	Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
	 
	14. ATO DECLARATÓRIO Nº 04, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002, DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO - SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (D.O.U.  de 22.02.2002, Seção 1, pp. 66-68). Aprova, revisa e consolida precedentes administrativos. 
	 
	O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO, no uso de sua competência regimental, resolve: 
	 
	I - aprovar os precedentes administrativos de nº 31 a nº 50, resultantes de posicionamentos firmados na Coordenação-Geral de Normatização e Análise de Recursos; 
	II - revisar os precedentes de nº 01 a nº 30; 
	III - consolidar todos os precedentes administrativos aprovados, conforme anexo I deste ato; 
	IV - os precedentes administrativos em anexo deverão orientar a ação dos Auditores-Fiscais do Trabalho no exercício de suas atribuições. 
	 
	LEONARDO SOARES DE OLIVEIRA 
	 
	ANEXO I 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 1 
	FGTS. PARCELAMENTO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PERCENTUAL DE 8% SOBRE PARTE DA REMUNERAÇÃO DEVIDA. A comprovação do recolhimento das competências notificadas ou da concessão de parcelamento de débito efetivados antes da lavratura da notificação acarreta sua declaração de insubsistência. Já o simples pedido de parcelamento do débito junto à Caixa Econômica Federal - CEF, sem a formalização de sua concessão, não impede o ato fiscalizador, tampouco a lavratura da notificação de débito. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA : Art. 31, §1º, da Portaria MTb nº 148, de 25/01/96. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 2 
	AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA FORA DO LOCAL DE INSPEÇÃO. CONSEQÜÊNCIA. Não acarreta nulidade a falta de justificativa, no próprio auto de infração, do porquê de sua lavratura fora do local de inspeção, pois trata-se de formalidade que não é da essência do ato. Também a lavratura fora do prazo de 24 horas ou protocolo fora do prazo de 48 horas não acarretam nulidade, mas podem ensejar responsabilização administrativa do Auditor - Fiscal do Trabalho. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA : Art. 629, §1º, da CLT. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 3 
	FGTS. VALE-TRANSPORTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PERCENTUAL DE 8% SOBRE PARTE DA REMUNERAÇÃO DEVIDA. O vale-transporte não terá natureza salarial, não se incorporará à remuneração para quaisquer efeitos e tampouco constituirá base de incidência do FGTS, desde que fornecido de acordo com o disposto no art. 2º, II da Lei nº 7418/85. O vale-transporte pago em dinheiro tem natureza salarial e repercussão no FGTS. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA : art. 2º e alíneas, da Lei nº 7.418/85 e art. 5º e 6º Decreto nº 95.247/87. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 4 
	FGTS. DEPÓSITO APÓS LAVRATURA DA NOTIFICAÇÃO PARA DEPÓSITO DO FGTS -NDFG. A defesa a auto de infração lavrado por deixar o empregador de efetuar os depósitos fundiários, com os acréscimos legais, após notificado pela fiscalização, deve limitar-se à comprovação de parcelamento ou pagamento correspondente. A discussão acerca do mérito sobre a existência ou acerto do débito apurado encerra-se com o processo de Notificação para Depósito do FGTS -NDFG que lhe deu origem. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 23, § 1º, inciso V da Lei nº 8.036, de 1990. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 5 
	SUCESSÃO TRABALHISTA. Não prospera a alegação de que a infração tenha ocorrido quando o vínculo de emprego existia com o empregador anterior. Caracterizada a sucessão, o novo empregador assume os ônus trabalhistas. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA : art. 448 da CLT. 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 6 
	FGTS. GRATIFICAÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PERCENTUAL DE 8% SOBRE PARTE DA REMUNERAÇÃO DEVIDA. A gratificação, bem como comissões, percentagens ou abonos pagos pelo empregador, integram o salário. Conseqüentemente, são base de cálculo para o FGTS. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA : art. 457 e 458, CLT; Lei nº 8036/90, art. 15. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 7 
	RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. DEPÓSITO RECURSAL DENTRO DO PRAZO. Não é suficiente para o conhecimento do recurso a efetivação do depósito dentro do prazo legal. É necessário que também o recurso administrativo seja aviado no decêndio legal. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA : Art. 636 caput e § 1º da CLT e art. 33 da Portaria nº 148, de 25 de janeiro de 1996. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 8 
	REGISTRO. REPRESENTANTE COMERCIAL. Para a caracterização de atividade autônoma do representante comercial, é imprescindível a comprovação de sua inscrição no Conselho respectivo. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA : art. 41, caput da CLT. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 9 
	AUTORIZAÇÃO PARA O TRABALHO EM FERIADOS NACIONAIS E RELIGIOSOS VIA ACORDO COLETIVO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. NECESSIDADE DE PRÉVIA PERMISSÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE EM MATÉRIA DE TRABALHO. Os acordos coletivos ou convenções coletivas de trabalho podem estabelecer as regras de remuneração e/ou compensação para o trabalho em dias feriados, mas não são instrumentos hábeis para afastar a competência da autoridade em matéria de trabalho para exercer o controle do trabalho em tais dias. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 70 da CLT. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 10 
	JORNADA. TELEFONISTA DE MESA. Independente do ramo de atividade do empregador, aplica- se o disposto no art. 227 da CLT, e seus parágrafos, ao exercente das funções de telefonista: jornada de seis horas diárias . Inteligência do Enunciado nº 178 do Tribunal Superior do Trabalho - TST. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA : art. 227 da CLT. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 11 
	INSPEÇÃO DO TRABALHO. ROL NÃO TAXATIVO QUANTO AOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSPEÇÃO DO TRABALHO. FITAS DO CAIXA BANCÁRIO. Fitas do caixa bancário são considerados documentos necessários à inspeção do trabalho. O sigilo das informações financeiras é da responsabilidade do Auditor-Fiscal do Trabalho, que também, por lei, deve guardar sigilo profissional. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA : art. 630, §§ 3º e 4º da CLT c/c art. 6º do Regulamento da Inspeção do Trabalho - RIT, aprovado pelo Decreto nº 55.841, de 1965. 
	 
	 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 12 
	INSPEÇÃO DO TRABALHO. Notificação para apresentação de documentos em dia certo e hora incerta, caracteriza infração somente quando transcorrer completamente o dia sem a apresentação. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 630 § 3º e 4º , da C.L.T. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 13 
	INSPEÇÃO DO TRABALHO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO INEXISTENTE. Desatendida pelo empregador obrigação legal cujo cumprimento se exterioriza em documento não apresentado, cabível a autuação específica e não por falta de apresentação de documentos. Isso porque é impossível a apresentação de documento que só existiria caso cumprida a obrigação. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 630 § 3º e 4º , da C.L.T. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 14 
	MULTA. VALOR SEM EXPRESSÃO ECONÔMICA. PROCESSAMENTO REGULAR OBRIGATÓRIO. A impossibilidade de impor multa ao infrator em virtude da desatualização ou inexpressividade de seu valor, não obsta o processamento regular do auto de infração e sua declaração de subsistência, uma vez que o instituto da reincidência e a possibilidade de ulterior atualização daquele valor impedem-lhe pronto arquivamento. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 15 
	SALÁRIO. EMPREGADOR E EQUIPARADOS. ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS. PRAZO LEGAL. Equiparam-se ao empregador, para os efeitos da relação de emprego, as pessoas e entidades referidas no § 1º do art. 2º da CLT. A partir do momento em que a instituição sem fins lucrativos contrata empregados, assume todas as obrigações dessa relação jurídica, não podendo repassar aos seus empregados o risco de sua atividade. Os salários, portanto, devem ser pagos no prazo legal, sob pena de imposição de sanção administrativa. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 2º § 1º da CLT. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 16 
	INSPEÇÃO EM EMPRESAS SUJEITAS A DUPLA VISITA. CRITÉRIO PARA CONTAGEM DOS PRAZOS CONCEDIDOS. Quando aplicável a concessão do prazo para exibição de documentos, não inferior a dois nem superior a oito dias, sua contagem deve se dar com exclusão do dia do início e inclusão do dia do término, sendo irrelevante o horário em que se procedeu à notificação. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 17 
	DESCANSO. TRABALHO EM FERIADOS. DECISÃO JUDICIAL. São insubsistentes os autos lavrados contra empregadores amparados por decisão judicial que os permita manter trabalhadores em atividade em dias feriados. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 18 
	FGTS. NOTIFICAÇÃO PARA DEPÓSITO DO FGTS. NOTIFICAÇÃO PARA DEPÓSITO DO FGTS - NDFG. PAGAMENTOS POSTERIORES AO LEVANTAMENTO. A quitação de valores relativos a competências levantadas em Notificação para Depósito do FGTS - NDFG não acarreta sua improcedência. Cabe ao Agente Operador do Fundo, Caixa Econômica Federal - CEF deduzir os valores pagos a posteriori, quando da verificação de quitação do débito. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 19 
	FGTS. NOTIFICAÇÃO PARA DEPÓSITO DO FGTS - NDFG. PARCELAMENTO NÃO FORMALIZADO. Não obsta a lavratura da Notificação para Depósito do FGTS - -NDFG processo de parcelamento em andamento junto ao Agente Operador do Fundo, Caixa Econômica Federal CEF, ainda sem a devida formalização. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 20 § 4º da IN/SIT/MTE nº 17, de 31 de julho de 2000. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 20 
	FGTS. NOTIFICAÇÃO PARA DEPÓSITO DO FGTS -NDFG. ÔNUS DA PROVA. Os documentos com os quais pretende o notificado fazer prova de suas alegações ou de quitação de débitos devem acompanhar a defesa. Descabe à Administração diligenciar em favor do notificado. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 24 da Portaria/MTE nº 148, de 25 de janeiro de 1996. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO N° 21 
	CTPS. INUTILIZAÇÃO. Ao lançar na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS anotações prejudiciais ao trabalhador, a empresa tornou aquele documento inútil para uso, mesmo que objetivamente apenas uma das folhas tenha sido inutilizada. Autuação procedente. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: art. 52 CLT. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO N° 22 
	INSPEÇÃO DO TRABALHO. LIVRE ACESSO. A prerrogativa do Auditor-Fiscal do Trabalho - AFT de ter livre acesso a todas as dependências dos estabelecimentos sujeitos ao regime da legislação trabalhista compreende não só o direito de ingressar mas também o de permanecer no local, para o exercício de sua ação fiscal. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: art. 630 § 3° da CLT. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO N° 23 
	JORNADA. CONTROLE ALTERNATIVO. Os sistemas alternativos de controle de jornada só podem ser utilizados quando autorizados por convenção ou acordo coletivo. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: art. 7° XXVI da Constituição Federal, art. 74 § 2° da CLT e Portaria n° 1.120, de 8 de novembro de 1995. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO N° 24 
	REGISTRO. AUTENTICAÇÃO DE LIVRO, FOLHA OU SISTEMA ELETRÔNICO. Após a edição da Portaria nº 739, de 29 de agosto de 1997, descabe autuação por falta de autenticação do sistema de registro de empregados, no prazo legal, uma vez autorizada a autenticação pelo Auditor- Fiscal do Trabalho quando de sua visita fiscal. A partir da revogação do art. 42 da CLT, a obrigação legal de autenticação deixou de existir. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: art. 42 CLT, art. 2° § 2° da Portaria n° 739 de 29 de agosto de 1997 e Lei Nº 10.243, de 19 de Junho de 2001. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO N° 25 
	GRATIFICAÇÃO NATALINA. PRAZO. A lei dispõe que o prazo para pagamento da gratificação natalina é o dia 20 de dezembro de cada ano. Recaindo o dia 20 em domingo ou feriado, o pagamento deve ser antecipado. Não há que se falar em prorrogação para o primeiro dia útil subsequente. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: art. 1° da Lei n° 4.749, de 12 de agosto de 1965. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO N° 26 
	JORNADA. TELEFONISTA. TELEMARKETING. Não se aplica ao operador de telemarketing a proteção especial prevista no art. 227 da CLT, uma vez que é ele um vendedor que busca o objetivo de seu trabalho utilizando-se de aparelho telefônico, diferentemente do telefonista, cuja função é receber e efetuar ligações. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 27 
	RESCISÃO CONTRATUAL. HOMOLOGAÇÃO. ENTIDADES PÚBLICAS. A União, os Estados e os Municípios, as autarquias e as fundações de direito público que não explorem atividade econômica não estão sujeitos à assistência mencionada no art. 477 da CLT, face à presunção de legitimidade de seus atos. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: art. 1°, I do Dec-Lei n° 779, de 21 de agosto de 1969 e art. 477 CLT. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO N° 28 
	RESCISÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO DE VERBAS FORA DO PRAZO LEGAL. O pagamento da multa em favor do empregado não exime o autuado da multa administrativa, uma vez que são penalidades distintas: a primeira beneficia o empregado, enquanto a segunda destina-se ao Poder Público. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: art. 477 § 8° da CLT. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO N° 29 
	JORNADA. BANCÁRIOS. PRORROGAÇÃO DE JORNADA. INTERVALO PARA REPOUSO OU ALIMENTAÇÃO. Ao estabelecer que a jornada normal de seis horas dos bancários poderá ser excepcionalmente prorrogada até oito horas diárias, observados os preceitos gerais sobre duração do trabalho, o art. 225 da CLT atraiu a incidência da regra do art. 71 do mesmo diploma, que prevê a obrigatoriedade de concessão de intervalo para repouso ou alimentação de, no mínimo uma e, no máximo, duas horas. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: art. 71 e art. 225, ambos da CLT. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO N° 30 
	JORNADA. PRORROGAÇÃO. CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO. A mera inserção em acordo ou convenção coletiva de cláusula com previsão de percentuais acima de cinqüenta por cento para a remuneração das horas extraordinárias, por si só, não autoriza o elastecimento da jornada normal de trabalho. Imprescindível autorização expressa, pois o acessório, exigido pelo § 1° do art. 59, não substitui o principal, cuja obrigação decorre do caput. 
	REFERÊNCIA NORMATIVANA: art. 59 da CLT. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 31 
	JORNADA. PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE IMPERIOSA. I - Os serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízos manifestos autorizam a prorrogação da jornada apenas até 12 horas, caracterizando-se como tais aqueles que, por impossibilidade decorrente de sua própria natureza, não podem ser paralisados num dia e retomados no seguinte, sem ocasionar prejuízos graves e imediatos. II - Se a paralisação é apenas inconveniente, por acarretar atrasos ou outros transtornos, a necessidade de continuação do trabalho não se caracteriza como imperiosa e o excesso de jornada não se justifica. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 59, caput , e art. 61 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 32 
	PROCESSUAL. RECURSO INTEMPESTIVO. O recurso administrativo protocolizado fora do prazo não deve ter seu mérito analisado, uma vez que, ausente um dos pressupostos de sua admissibilidade, não pode ser conhecido. O mesmo se aplica à defesa intempestiva. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 629 § 3º e 636 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 33 
	JORNADA. PRORROGAÇÃO. EFEITOS DO PAGAMENTO RELATIVO AO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO. O pagamento do adicional por serviço extraordinário não elide a infração pela prorrogação de jornada além dos limites legais ou convencionais, uma vez que o serviço extraordinário deve ser remunerado, independentemente de sua licitude. Isso porque as normas limitadoras da jornada visam a evitar males ao trabalhador, protegendo-lhe a saúde e o bem-estar, não se prestando a retribuição pecuniária como substituta da proteção ao bem jurídico. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 59 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 34 
	FGTS. CESTA BÁSICA. FALTA DE RECOLHIMENO DO PERCENTUAL DE 8% SOBRE PARTE DA REMUNERAÇÃO DEVIDA. O valor pago pelo empregador ao empregado a título de cesta básica ou outro fornecimento de alimentação realizado à margem do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT deve compor a base de cálculo do FGTS, pois se trata de salário in natura. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 35 
	SALÁRIO. PAGAMENTO FORA DO PRAZO LEGAL. DIFICULDADES ECONÔMICAS. Dificuldades econômicas do empregador, decorrentes de inadimplemento contratual de clientes, retração de mercado ou de outros transtornos inerentes à atividade empreendedora, não autorizam o atraso no pagamento de salários, uma vez que, salvo exceções expressamente previstas em lei, os riscos do negócio devem ser suportados exclusivamente pelo empregador. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 2º e art. 459, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 36 
	REGISTRO DE EMPREGADOS. EMPRESA PÚBLICA E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUTUAÇÃO CAPITULADA NO ART. 41 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO-CLT. LEGALIDADE. I - A autuação por falta de registro de empregados em empresas públicas e sociedades de economia mista não contraria o dispositivo constitucional que veda a contratação sem prévia aprovação em concurso público, tampouco as reiteradas decisões judiciais que declaram a nulidade das contratações irregulares. II - Cabe ao Auditor-Fiscal do Trabalho verificar o cumprimento da obrigação legal de formalização do vínculo de emprego quando houver trabalho subordinado e, descumprida a norma, proceder à autuação por falta de registro, independentemente do motivo pelo qual o contrato não se formalizou ou da existência de efeitos contratuais de cunho material e patrimonial, questões cujo controle está afeto a outros órgãos do Executivo e ao Poder Judiciário. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 2º, 3º, 41 e 626 da CLT; Art. 37 e 173 da Constituição Federal de 1988 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 37 
	RESCISÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. A propositura fora do prazo legal de ação judicial de consignação em pagamento para pagamento das verbas rescisórias não afasta a mora da empresa autuada em relação ao prazo legal para cumprimento da obrigação. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 38 
	INSPEÇÃO DO TRABALHO. ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO FISCAL POR REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES. Os empregadores estão obrigados a franquear seus estabelecimentos à visita de representantes dos trabalhadores que acompanhem ação de inspeção trabalhista das condições de segurança e saúde do trabalhador. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 200 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, Norma Regulamentadora - NR 1, item 1.7 alínea "d". 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 39 
	EMPREGADOS EM TABELIONATOS. NATUREZA JURÍDICA DO VÍNCULO. É de natureza celetista o vínculo dos empregados em tabelionatos contratados após a edição da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, bem como o dos servidores admitidos antes da Constituição Federal de 1988 em regime estatutário ou especial que tenham feito opção expressa pelo regime. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 236 da Constituição Federal de 1988, Art. 32 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, Lei nº 9.534, de 10 de dezembro de 1997, Lei nº 9.812, de 10 de agosto de 1999. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 40 
	INSPEÇÃO DO TRABALHO. DOCUMENTOS SUJEITOS À FISCALIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE EMPREGADO. Os documentos sujeitos a inspeção devem permanecer no local de trabalho do empregado. Em caso de ser o empregado deslocado para prestar serviço em outro estabelecimento da empresa, devem acompanhá-lo para o novo local de trabalho o seu controle de jornada e seus registros funcionais, onde será anotada a respectiva transferência. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 630 § 4º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e Art. 3º da Portaria nº 1.121, de 8 de novembro de 1995. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 41 
	REMUNERAÇÃO. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL NOTURNO. 
	I - Cabível a repercussão do adicional noturno nos cálculos do repouso semanal remunerado de empregado que tem salário pago na base da unidade dia ou mensalistas e quinzenalistas cujo trabalho não seja exclusivamente noturno. II - Para os empregados mensalistas ou quinzenalistas que cumprem jornada exclusivamente noturna, o salário acrescido do adicional de 20% já inclui a remuneração do repouso. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 73 da CLT; Art. 7º da Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 42 
	JORNADA. OBRIGATORIEDADE DE CONTROLE. Os empregadores não sujeitos à obrigação legal de manter sistema de controle de jornada de seus empregados, mas que deles se utilizam de forma irregular, não são passíveis de autuação, uma vez ser impossível infringir norma que não se está obrigado a cumprir. No entanto, caso o Auditor-Fiscal do Trabalho tenha acesso a tal controle, poderá dele extrair elementos de convicção para autuação por outras infrações, que não a de manter sistema de controle de jornada. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 74 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 43 
	INSPEÇÃO DO TRABALHO. DOCUMENTOS SUJEITOS A INSPEÇÃO. APRESENTAÇÃO PARCIAL. A alegação em defesa de que não foi exibida ao Auditor-Fiscal do Trabalho apenas parte dos documentos mencionados no auto de infração acarreta a procedência total da autuação, uma vez que a infração ao art. 630 § 3º e 4º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT não comporta subsistência parcial. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 630 § 3º e 4º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 44 
	INSPEÇÃO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DOS AUDITORES-FISCAIS DO TRABALHO MÉDICOS E ENGENHEIROS. Os Auditores-Fiscais do Trabalho médicos e engenheiros têm competência para lavrar auto de infração capitulado no art. 41 da CLT, ao constatarem falta de registro de empregado. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: Medida Provisória nº 2.175-29, de 24 de agosto de 2001. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 45 
	TRABALHO EM DOMINGOS E FERIADOS. COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL. I- O comércio varejista em geral, inclusive supermercados, pode manter trabalhadores laborando aos domingos, independentemente de convenção ou acordo coletivo e de autorização municipal, desde 09/11/97 , data da introdução da autorização legislativa no ordenamento jurídico. II - A partir de então, descabe ao Auditor-Fiscal do Trabalho proceder a autuação por trabalho de empregados aos domingos nesse ramo de atividade, haja vista a autorização legal para tal prática. III - Por sua vez, a abertura do comércio aos domingos é de competência municipal e a verificação do cumprimento das normas do município incumbe à fiscalização de posturas local. IV - Não tendo sido contemplado na lei permissivo para trabalho em feriados, permanecem aplicáveis as disposições contidas no Decreto nº 27.048, de 12 de agosto de 1949. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 6º da Lei nº 10.101 de 19 de dezembro de 2000 e Decreto nº 27.048, 12 de agosto de 1949. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 46 
	JORNADA. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. PERIODICIDADE. O descanso semanal remunerado deve ser concedido ao trabalhador uma vez em cada semana, entendida esta como o período compreendido entre segunda-feira e domingo. Inexiste obrigação legal de concessão de descanso no dia imediatamente após o sexto dia de trabalho, sistema conhecido como de descanso hebdomadário. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 11 do Decreto nº 27.048, de 12 de agosto de 1949. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 47 
	CONVENÇÃO E ACORDO COLETIVOS. HIERARQUIA DE NORMAS AUTÔNOMAS. TEORIA CUMULATIVA. Ao dispor que as condições estabelecidas em convenção coletiva, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo, a CLT adotou a teoria cumulativa. Não haverá, portanto, prevalência de toda a convenção sobre o acordo, mas serão aplicadas as cláusulas mais favoráveis, independentemente de sua fonte. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 620 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 48 
	TRABALHO TEMPORÁRIO. CONTROLE DE JORNADA. RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO. Embora seja a tomadora quem usufrua da prestação de serviço temporário, o vínculo trabalhista e, portanto, a dependência jurídica, ocorrem em relação à empresa fornecedora de trabalho temporário, sendo esta parte legítima para suportar autuações por infração referente a jornada de trabalho. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 2º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 49 
	JORNADA. CONTROLE. GERENTES. O empregador não está desobrigado de controlar a jornada de empregado que detenha simples título de gerente, mas que não possua poderes de gestão nem perceba gratificação de função superior a 40% do salário efetivo. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 62, II e parágrafo único e art. 72 § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
	 
	PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 50 
	REMUNERAÇÃO. DIÁRIAS DE VIAGEM QUE EXCEDEM 50% DO SALÁRIO. NATUREZA JURÍDICA. É ônus do empregador afastar a presunção de que as diárias de viagem que excedam a 50% do salário do empregado têm natureza salarial, pela comprovação de que o empregado presta contas de suas despesas, recebendo os valores a título de ressarcimento. 
	REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 457, § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e Instrução Normativa nº 8, de 1º de novembro de 1991. 
	 
	INFORMATIVOS DO STF 
	 
	15. INFORMATIVO Nº 253/STF – 03 a 07 de dezembro de 2001. 
	 
	PLENÁRIO 
	 
	ADPF: Constitucionalidade 
	Iniciado o julgamento de medida liminar em ação direta ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra a íntegra da Lei 9.882/99 - que dispõe sobre o processo e julgamento da argüição de descumprimento de preceito fundamental -, e em especial, contra o parágrafo único, inciso I, do art. 1º, o § 3º do art. 5º, o art. 10, caput e § 3º e o art. 11, todos da mesma Lei.  
	ADInMC 2.231-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 5.12.2001.(ADI-2231) 
	 
	ADPF: Controle Concentrado 
	O Min. Néri da Silveira, relator, em face da generalidade da formulação do parágrafo único do art. 1º, considerou que esse dispositivo autorizaria, além da argüição autônoma de caráter abstrato, a argüição incidental em processos em curso, a qual não poderia ser criada pelo legislador ordinário, mas, tão-só, por via de emenda constitucional, e, portanto, proferiu voto no sentido de dar ao texto interpretação conforme à CF a fim de excluir de sua aplicação controvérsias constitucionais concretamente já postas em juízo ("Parágrafo único - Caberá também argüição de descumprimento de preceito fundamental: I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição;"). Conseqüentemente, o Min. Néri também votou pelo deferimento da liminar para suspender a eficácia do § 3º do art. 5º, por estar relacionado com a argüição incidental em processos em concreto ("A liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da argüição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada.").  
	ADInMC 2.231-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 5.12.2001.(ADI-2231) 
	 
	ADPF: Modulação Temporal de seus Efeitos 
	No tocante ao art. 11 ("Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de argüição de descumprimento de preceito fundamental, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado."), o Min. Néri da Silveira votou pelo indeferimento da medida cautelar por considerar que, cuidando-se de processo de natureza objetiva, não há norma constitucional que impeça o legislador ordinário autorizar o STF a restringir, em casos excepcionais, por razões de segurança jurídica, os efeitos de suas decisões.  
	ADInMC 2.231-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 5.12.2001.(ADI-2231) 
	 
	ADPF: Efeito Vinculante 
	Quanto ao art. 10, caput, e § 3º - "julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental" (caput), decisão essa que terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público (§ 3º) -, o Min. Néri da Silveira, relator, proferiu voto no sentido de indeferir a liminar, por entender que o efeito vinculante não tem natureza constitucional, podendo o legislador ordinário disciplinar a eficácia das decisões judiciais, especialmente porque a CF remete expressamente à lei a disciplina da ADPF (CF, art. 102, § 1º). Em síntese, o Min. Néri da Silveira considerou que, à primeira vista, a Lei 9.882/99 é constitucional na parte em que cuida do processo de natureza objetiva, e que a suspensão cautelar dos dispositivos por ele mencionados não esvaziaria a Lei em sua íntegra. Em seguida, o Min. Sepúlveda Pertence, salientando que é relator de duas ações diretas (2.154-DF e 2.558-DF) que têm questões em comum com a presente ação, pediu vista dos autos.  
	ADInMC 2.231-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 5.12.2001.(ADI-2231) 
	 
	16. INFORMATIVO Nº 254/STF – 10 a 14 de dezembro de 2001. 
	 
	PLENÁRIO 
	Juízo Arbitral: Constitucionalidade 
	Concluído o julgamento de agravo regimental em sentença estrangeira em que se discutia incidentalmente a constitucionalidade da Lei 9.307/96 - Lei de Arbitragem (v. Informativos 71, 211, 221 e 226). O Tribunal, por maioria, declarou constitucional a Lei 9.307/96, por considerar que a manifestação de vontade da parte na cláusula compromissória no momento da celebração do contrato e a permissão dada ao juiz para que substitua a vontade da parte recalcitrante em firmar compromisso não ofendem o art. 5º, XXXV, da CF ("a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito"). Vencidos os Ministros Sepúlveda Pertence, relator, Sydney Sanches, Néri da Silveira e Moreira Alves, que, ao tempo em que emprestavam validade constitucional ao compromisso arbitral quando as partes de uma lide atual renunciam à via judicial e escolhem a alternativa da arbitragem para a solução do litígio, entendiam inconstitucionais a prévia manifestação de vontade da parte na cláusula compromissória - dada a indeterminação de seu objeto - e a possibilidade de a outra parte, havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, recorrer ao Poder Judiciário para compelir a parte recalcitrante a firmar o compromisso, e, conseqüentemente, declaravam, por violação ao princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, a inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos da Lei 9.307/96: 1) o parágrafo único do art. 6º; 2) o art. 7º e seus parágrafos; 3) no art. 41, as novas redações atribuídas ao art. 267, VII e art. 301, inciso IX do Código de Processo Civil; 4) e do art. 42. O Tribunal, por unanimidade, proveu o agravo regimental para homologar a sentença arbitral.  
	SE 5.206-Espanha (AgRg), rel. Min. Sepúlveda Pertence, 12.12.2001.(SE-5206)  
	 
	17. INFORMATIVO Nº 256/STF – 01 a 08 de fevereiro de 2002. 
	 
	PLENÁRIO 
	Mudança de Regime Jurídico e Prescrição 
	A transformação do regime jurídico celetista para o regime estatutário acarreta a extinção do contrato de trabalho, razão pela qual aplica-se a prescrição bienal constante da parte final do art. 7º, XXIX, a, da CF aos servidores que tiveram o regime jurídico convertido por força de lei (CF, art. 7º, XXIX, a, na redação anterior à EC 28/2000: "São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais...: XXIX - ação, quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de: a) cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite de dois anos após a extinção do contrato;"). Com esse entendimento, o Tribunal, por maioria, julgou diversos recursos extraordinários e agravos regimentais em agravo de instrumento, mantendo decisões do TST no mesmo sentido. Vencido o Min. Marco Aurélio, por entender que a transferência de regime jurídico de celetista para estatuário não implicou a solução de continuidade na prestação dos serviços e, portanto, entendia aplicável, em tal hipótese, o prazo prescricional de cinco anos. Precedente citado: AG (AgRg) 321.223-DF (DJU de 14.12.2001).  
	RE 317.660-DF, rel. Min. Ilmar Galvão, 6.2.2002.(RE-317660) 
	RE 318.912-DF, rel. Min. Ilmar Galvão, 6.2.2002.(RE-318912) 
	AG (AgRg) 313.149-DF, rel. Min. Moreira Alves, 6.2.2002.(AG-313149) 
	AG (AgRg) 313.496-DF, rel. Min. Moreira Alves, 6.2.2002.(AG-313496) 
	AG (AgRg) 322.837-DF, rel. Min. Moreira Alves, 6.2.2002.(AG-322837) 
	 
	18. INFORMATIVO Nº 257/STF – 18 a 22 de fevereiro de 2002.  
	 
	PLENÁRIO 
	 
	EC 30/2000 e Precatórios Pendentes 
	Iniciado o julgamento conjunto dos pedidos de medida liminar em duas ações diretas, ajuizadas pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB e pela Confederação Nacional da Indústria - CNI, contra o art. 2º da EC 30/2000, que introduziu o art. 78 e seus parágrafos no ADCT da CF/88, determinando que, "ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, os de que trata o art. 33 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e suas complementações e os que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na data da promulgação desta Emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos, permitida a cessão dos créditos". O Min. Néri da Silveira, relator, fazendo distinção entre a incidência da norma impugnada relativamente aos precatórios pendentes e aqueles decorrentes de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, entendeu caracterizada, quanto aos precatórios pendentes, a aparente ofensa à garantia constitucional do cumprimento das decisões judiciárias contra a Fazenda Pública, porquanto tais precatórios, decorrentes de sentença condenatória trânsita em julgado, e já formados no sistema do art. 100 da CF, garantem ao credor o pagamento até o final do exercício seguinte à sua inclusão no orçamento, violando, assim, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI), bem como, quanto à validade da mencionada norma, o art. 60, § 4º, III e IV, da CF ("Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: ... III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais.").  
	ADInMC 2.356-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 18.2.2002. (ADI-2356) 
	ADInMC 2.362-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 18.2.2002. (ADI-2362) 
	 
	EC 30/2000 e Precatórios Futuros 
	Prosseguindo no julgamento acima mencionado, o Min. Néri da Silveira, no que concerne aos precatórios "que decorram de ações iniciadas até 31 de dezembro de 1999", considerou, à primeira vista, caracterizada a ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que o mencionado art. 78, acrescentado pela EC 30/2000, estabelece um regime especial de pagamento para esses precatórios, em prestações anuais no prazo máximo de dez anos, enquanto que os demais créditos, representados em precatórios pendentes, ficam beneficiados por tratamento mais favorável, nos termos do art. 100, § 1º, da CF. Portanto, o Min. Néri da Silveira, relator, proferiu voto no sentido de deferir os pedidos de liminar para suspender, até julgamento final das ações diretas, a eficácia do art. 2º da EC 30/2000, que introduziu o art. 78 ao ADCT da CF/88. Após, o julgamento foi suspenso em face do pedido de vista da Ministra Ellen Gracie.  
	ADInMC 2.356-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 18.2.2002. (ADI-2356) 
	ADInMC 2.362-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 18.2.2002. (ADI-2362) 
	 
	Sindicância: Natureza Inquisitorial 
	Tendo em vista que a sindicância, enquanto medida preparatória para o processo administrativo, não observa o princípio da ampla defesa, o Tribunal indeferiu mandado de segurança em que se pretendia a anulação da pena de demissão imposta a servidor público, sob a alegação de ausência do direito ao contraditório durante o inquérito administrativo. Entendeu-se não caracterizado o cerceamento de defesa em face da demonstração nos autos de que o impetrante efetivamente teve assegurada sua participação no processo disciplinar, no qual foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Precedente citado: MS 22.789-RJ (DJU de 25.6.99).  
	MS 23.261-RJ, rel. Ministra Ellen Gracie, 18.2.2002. (MS-23261) 
	 
	DIVERSOS 
	 
	19. PUBLICIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 05.02.2002, 1º Caderno, p. 46). 
	 
	A Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Exma. Juíza Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, no uso de suas atribuições e na forma prevista no art. 17, § 2º, do Regimento Interno, torna pública a composição dos Órgãos do Tribunal:  
	 
	Órgão Especial, a contar de 07 de janeiro de 2002. 
	Juíza ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA (Presidente) 
	Juiz FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI (Vice-Presidente)  
	Juiz MARIO CHAVES (Corregedor Regional) 
	Juiz PEDRO LUIZ SERAFINI (Vice-Corregedor Regional) 
	Juiz FLAVIO PORTINHO SIRANGELO 
	Juiz  PAULO JOSÉ DA ROCHA 
	Juíza  BEATRIZ BRUN GOLDSCHMIDT 
	Juiz  DARCY CARLOS MAHLE 
	Juíza  BELATRIX COSTA PRADO 
	Juíza DULCE OLENCA BAUMGARTEN PADILHA 
	Juíza MAGDA BARROS BIAVASCHI 
	Juiz DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO 
	Juiz JOÃO GHISLENI FILHO 
	Juíza MARIA GUILHERMINA MIRANDA 
	 
	Seção de Dissídios Coletivos, a contar de 07 de janeiro de 2002. 
	Juíza ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA (Presidente)  
	Juiz FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI (Vice-Presidente) 
	Juiz FLAVIO PORTINHO SIRANGELO 
	Juiz PAULO JOSÉ DA ROCHA 
	Juíza BEATRIZ BRUN GOLDSCHMIDT 
	Juiz DARCY CARLOS MAHLE 
	Juíza BELATRIX COSTA PRADO 
	Juíza DULCE OLENCA BAUMGARTEN PADILHA 
	Juíza MAGDA BARROS BIAVASCHI 
	Juiz JOÃO GHISLENI FILHO 
	Juiz CARLOS CESAR CAIROLI PAPALÉO 
	Juiz JURACI GALVÃO JÚNIOR  
	 
	1ª Seção de Dissídios Individuais, a contar de 07 de janeiro de 2002. 
	Juiz MARIO CHAVES (Presidente) 
	Juiz CARLOS ALBERTO ROBINSON 
	Juíza JANE ALICE DE AZEVEDO MACHADO 
	Juíza DIONÉIA AMARAL SILVEIRA   
	Juíza MARIA HELENA MALLMANN SULZBACH 
	Juíza ANA LUÍZA HEINECK KRUSE 
	Juiz MILTON CARLOS VARELA DUTRA 
	Juíza MARIA INÊS CUNHA DORNELLES 
	Juíza TÂNIA MACIEL DE SOUZA 
	Juíza CLEUSA REGINA HALFEN 
	Juiz RICARDO LUIZ TAVARES GEHLING 
	Juíza MARIA BEATRIZ CONDESSA FERREIRA 
	 
	2ª Seção de Dissídios Individuais, a contar de 07 de janeiro de 2002. 
	Juiz PEDRO LUIZ SERAFINI (Presidente) 
	Juiz DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO 
	Juíza MARIA GUILHERMINA MIRANDA 
	Juíza BEATRIZ ZORATTO SANVICENTE   
	Juíza ROSANE SERAFINI CASA NOVA 
	Juiz JOÃO ALFREDO BORGES ANTUNES DE MIRANDA 
	Juíza BERENICE MESSIAS CORRÊA 
	Juiz LEONARDO MEURER BRASIL 
	Juíza convocada DENISE MARIA DE BARROS 
	Juíza convocada VANDA KRINDGES MARQUES 
	Juíza convocada IONE SALIN GONÇALVES 
	Juíza convocada CARMEN IZABEL CENTENA GONZALEZ  
	 
	Turmas, a contar de 07 de janeiro de 2002. 
	 
	1ª TURMA    
	Juíza MAGDA BARROS BIAVASCHI (Presidente) 
	Juíza MARIA GUILHERMINA MIRANDA 
	Juiz LEONARDO MEURER BRASIL 
	Juíza convocada CARMEN IZABEL CENTENA GONZALEZ 
	 
	2ª TURMA   
	Juíza BELATRIX COSTA PRADO (Presidente) 
	Juiz  JURACI GALVÃO JÚNIOR 
	Juíza convocada DENISE MARIA DE BARROS 
	Juíza convocada VANDA KRINDGES MARQUES 
	 
	 3ª TURMA    
	Juíza DULCE OLENCA BAUMGARTEN PADILHA  (Presidente) 
	Juíza JANE ALICE DE AZEVEDO MACHADO 
	Juíza  MARIA BEATRIZ CONDESSA FERREIRA 
	Juíza convocada IONE SALIN GONÇALVES 
	 
	4ª TURMA   
	Juiz DARCY CARLOS MAHLE (Presidente) 
	Juiz MILTON CARLOS VARELA DUTRA 
	Juiz  RICARDO LUIZ TAVARES GEHLING 
	Juíza TÂNIA MACIEL DE SOUZA 
	 
	5ª TURMA   
	Juiz PAULO  JOSÉ DA ROCHA  (Presidente) 
	Juiz JOÃO GHISLENI FILHO 
	Juiz CARLOS ALBERTO ROBINSON 
	Juíza BERENICE MESSIAS CORRÊA 
	 
	6ª TURMA   
	Juiz DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO (Presidente) 
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LEI


01. LEI Nº 10.411, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2002 (D.O.U. de 27.02.2002, Seção 1, p. 1). Altera e acresce dispositivos à Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários.


Faço saber que o Presidente da República adotou a Medida Provisória nº 8, de 2001, 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  Os arts. 5º, 6º, 16 e 18 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, passam a vigorar com a seguinte redação:


"Art. 5o  É instituída a Comissão de Valores Mobiliários, entidade autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada de autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, e autonomia financeira e orçamentária." (NR)


"Art. 6o  A Comissão de Valores Mobiliários será administrada por um Presidente e quatro Diretores, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovados pelo Senado Federal, dentre pessoas de ilibada reputação e reconhecida competência em matéria de mercado de capitais.


§ 1o  O mandato dos dirigentes da Comissão será de cinco anos, vedada a recondução, devendo ser renovado a cada ano um quinto dos membros do Colegiado.


§ 2o  Os dirigentes da Comissão somente perderão o mandato em virtude de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar.


§ 3o  Sem prejuízo do que prevêem a lei penal e a lei de improbidade administrativa, será causa da perda do mandato a inobservância, pelo Presidente ou Diretor, dos deveres e das proibições inerentes ao cargo.


§ 4o  Cabe ao Ministro de Estado da Fazenda instaurar o processo administrativo disciplinar, que será conduzido por comissão especial, competindo ao Presidente da República determinar o afastamento preventivo, quando for o caso, e proferir o julgamento.


§ 5o  No caso de renúncia, morte ou perda de mandato do Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, assumirá o Diretor mais antigo ou o mais idoso, nessa ordem, até nova nomeação, sem prejuízo de suas atribuições.


§ 6o  No caso de renúncia, morte ou perda de mandato de Diretor, proceder-se-á à nova nomeação pela forma disposta nesta Lei, para completar o mandato do substituído." (NR)


"Art. 16. ....................................................................................


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


III - mediação ou corretagem de operações com valores mobiliários; e


IV - compensação e liquidação de operações com valores mobiliários.


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


"Art. 18. Compete à Comissão de Valores Mobiliários:


I - editar normas gerais sobre:


a) condições para obter autorização ou registro necessário ao exercício das atividades indicadas no art. 16, e respectivos procedimentos administrativos;


b) requisitos de idoneidade, habilitação técnica e capacidade financeira a que deverão satisfazer os administradores de sociedades e demais pessoas que atuem no mercado de valores mobiliários;


c) condições de constituição e extinção das Bolsas de Valores, entidades do mercado de balcão organizado e das entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários, forma jurídica, órgãos de administração e seu preenchimento;


d) exercício do poder disciplinar pelas Bolsas e pelas entidades do mercado de balcão organizado, no que se refere às negociações com valores mobiliários, e pelas entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários, sobre os seus membros, imposição de penas e casos de exclusão;


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


f) administração das Bolsas, das entidades do mercado de balcão organizado e das entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários; emolumentos, comissões e quaisquer outros custos cobrados pelas Bolsas e pelas entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários ou seus membros, quando for o caso;


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


h) condições de constituição e extinção das Bolsas de Mercadorias e Futuros, forma jurídica, órgãos de administração e seu preenchimento.


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


Art. 2o  Na composição da primeira Diretoria da Comissão de Valores Mobiliários com mandatos fixos e não coincidentes, o Presidente e os quatros diretores serão nomeados, respectivamente, com mandatos de cinco, quatro, três, dois e um ano.


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


Congresso Nacional, em 26 de fevereiro de 2002; 181o da Independência e 114o da República.


Senador RAMEZ TEBET, Presidente da Mesa do Congresso Nacional


DECRETOS


02. DECRETO Nº 4.118, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2002 (D.O.U. de 08.02.2002 – Edição Extra, Seção 1, pp. 1-5). Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios e dá outras providências. 


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:


Capítulo I


DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA


Seção I


Da Estrutura


Art. 1o  A Presidência da República é constituída, essencialmente, pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral e pelo Gabinete de Segurança Institucional.


§ 1o  Integram a Presidência da República como órgãos de assessoramento imediato ao Presidente da República:


I - o Conselho de Governo;


II - o Advogado-Geral da União; e


III - o Gabinete do Presidente da República.


§ 2o  Junto à Presidência da República funcionarão, como órgãos de consulta do Presidente da República:


I - o Conselho da República; e


II - o Conselho de Defesa Nacional.


§ 3o  Integram ainda a Presidência da República:


I - a Corregedoria-Geral da União;


II - a Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano; e


III - a Secretaria de Estado de Comunicação de Governo.


Seção II


Da Casa Civil


Art. 2o  À Casa Civil da Presidência da República compete:


I - assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente:


a) na coordenação e na integração das ações do Governo;


b) na verificação prévia da constitucionalidade e legalidade dos atos presidenciais;


c) na análise do mérito, da oportunidade e da compatibilidade das propostas com as diretrizes governamentais; e


d) na publicação e preservação dos atos oficiais;


II - o controle interno e a auditoria pública;


III - exercer, por intermédio do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI, a função de Autoridade Certificadora Raiz - AC Raiz da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil; e


IV - supervisionar e executar as atividades administrativas da Presidência da República e, supletivamente, da Vice-Presidência da República.


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


Parágrafo único.  Integra, ainda, a Casa Civil a Secretaria-Executiva do Programa Comunidade Solidária.


Seção III


Da Secretaria-Geral


Art. 4o  À Secretaria-Geral da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, realizar a coordenação política do Governo, o relacionamento com o Congresso Nacional, a interlocução com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, partidos políticos e entidades da sociedade civil.


Art. 5o  Integram a estrutura básica da Secretaria-Geral da Presidência da República o Gabinete, a Subsecretaria-Geral e até duas Secretarias.


Seção IV


Do Gabinete de Segurança Institucional


Art. 6o  Ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República compete:


I - assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições;


II - prevenir a ocorrência e articular o gerenciamento de crises, em caso de grave e iminente ameaça à estabilidade institucional;


III - realizar o assessoramento pessoal em assuntos militares e de segurança; 


IV - coordenar as atividades de inteligência federal e de segurança da informação;


V - zelar, assegurado o exercício do poder de polícia, pela segurança pessoal do Chefe de Estado, do Vice-Presidente da República, e respectivos familiares, dos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República, e de outras autoridades ou personalidades quando determinado pelo Presidente da República, bem assim pela segurança dos palácios presidenciais e das residências do Presidente e Vice-Presidente da República; e


VI - coordenar e integrar as ações do Governo nos aspectos relacionados com as atividades de prevenção do uso indevido de substâncias entorpecentes que causem dependência física ou psíquica, bem como aquelas relacionadas com o tratamento, a recuperação e a reinserção social de dependentes.


Art. 7o  Integram a estrutura básica do Gabinete de Segurança Institucional o Conselho Nacional Antidrogas, a Agência Brasileira de Inteligência - ABIN, a Secretaria Nacional Antidrogas, o Gabinete, uma Secretaria e uma Subchefia.


Parágrafo único.  A Secretaria Nacional Antidrogas desempenhará as atividades de Secretaria-Executiva do Conselho Nacional Antidrogas.


Art. 8o  Os locais onde o Chefe de Estado e o Vice-Presidente da República trabalham, residem, estejam ou haja a iminência de virem a estar, e adjacências, são áreas consideradas de segurança das referidas autoridades, cabendo ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, para os fins do disposto neste artigo, adotar as medidas necessárias para a sua proteção, bem como coordenar a participação de outros órgãos de segurança nessas ações.


Art. 9o  O cargo de Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República é de natureza militar e privativo de Oficial-General das Forças Armadas.


Seção V


Do Conselho de Governo


Art. 10.  Ao Conselho de Governo compete assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes da ação governamental, dividindo-se em dois níveis de atuação:


I - Conselho de Governo, integrado pelos Ministros de Estado, pelos titulares dos órgãos essenciais da Presidência da República e pelo Advogado-Geral da União, que será presidido pelo Presidente da República, ou, por sua determinação, pelo Chefe da Casa Civil, e secretariado por um dos membros para este fim designado pelo Presidente da República; e


II - Câmaras do Conselho de Governo, a serem criadas em ato do Poder Executivo, com a finalidade de formular políticas públicas setoriais, cujo escopo ultrapasse as competências de um único Ministério.


Parágrafo único.  Para desenvolver as ações executivas das Câmaras mencionadas no inciso II, serão constituídos Comitês Executivos, cuja criação, competência, composição e funcionamento serão definidos em ato do Presidente da República.


Art. 11.  O Conselho de Governo reunir-se-á mediante convocação do Presidente da República.


Seção VI


Do Advogado-Geral da União


Art. 12.  Ao Advogado-Geral da União, o mais elevado órgão de assessoramento jurídico do Poder Executivo, incumbe assessorar o Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres e estudos ou propondo normas, medidas, diretrizes, assisti-lo no controle interno da legalidade dos atos da Administração, sugerir-lhe medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse público e apresentar-lhe as informações a serem prestadas ao Poder Judiciário quando impugnado ato ou omissão presidencial.


Seção VII


Do Gabinete do Presidente da República


Art. 13.  Ao Gabinete do Presidente da República, órgão de assessoramento imediato ao Presidente da República, compete:


I - assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições;


II - incumbir-se das atividades de organização da agenda, ajudância-de-ordens, secretaria particular e organização do acervo documental privado do Presidente da República; e


III - coordenar as ações do Cerimonial, da Assessoria Especial e da Secretaria de Imprensa e Divulgação.


Seção VIII


Do Conselho da República


Art. 14.  O Conselho da República é órgão superior de consulta do Presidente da República, com a composição e as competências previstas na Constituição e a organização e o funcionamento regulados pela Lei nº 8.041, de 5 de junho de 1990.


Parágrafo único.  O Conselho da República tem como Secretário-Executivo o Chefe da Casa Civil.


Seção IX


Do Conselho de Defesa Nacional


Art. 15.  O Conselho de Defesa Nacional é órgão de Consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do estado democrático, com a composição e as competências previstas na Constituição e a organização e o funcionamento regulados pela Lei nº 8.183, de 11 de abril de 1991.


Parágrafo único.  O Conselho de Defesa Nacional tem como Secretário-Executivo o Chefe do Gabinete de Segurança Institucional.


Seção X


Da Corregedoria-Geral da União


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


Art. 17.  A Corregedoria-Geral da União tem, em sua estrutura básica, o Gabinete, a Subcorregedoria-Geral e a Assessoria Jurídica.


Art. 18.  À Corregedoria-Geral da União, no exercício de sua competência, cabe dar o devido andamento às representações ou denúncias fundamentadas que receber, relativas a lesão, ou ameaça de lesão, ao patrimônio público, velando por seu integral deslinde.


§ 1o  À Corregedoria-Geral da União, por seu titular, sempre que constatar omissão da autoridade competente, cumpre requisitar a instauração de sindicância, procedimentos e processos administrativos outros, e avocar aqueles já em curso em órgão ou entidade da Administração Pública Federal, para corrigir-lhes o andamento, inclusive promovendo a aplicação da penalidade administrativa cabível.


§ 2o  Cumpre à Corregedoria-Geral da União, na hipótese do § 1o, instaurar sindicância ou processo administrativo ou, conforme o caso, representar ao Presidente da República para apurar a omissão das autoridades responsáveis.


§ 3o  A Corregedoria-Geral da União encaminhará à Advocacia-Geral da União os casos que configurem improbidade administrativa e todos quantos recomendem a indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao erário e outras providências a cargo daquela Instituição, bem assim provocará, sempre que necessária, a atuação do Tribunal de Contas da União, da Secretaria da Receita Federal, dos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e, quando houver indícios de responsabilidade penal, do Departamento de Polícia Federal e do Ministério Público, inclusive quanto a representações ou denúncias que se afigurarem manifestamente caluniosas.


§ 4o  Incluem-se dentre os procedimentos e processos administrativos de instauração, e avocação, facultados à Corregedoria-Geral da União, aqueles objeto do Regime Jurídico Único dos Servidores Federais e da Legislação sobre Improbidade Administrativa, assim como outros a serem desenvolvidos, ou já em curso, em órgão ou entidade da Administração Pública Federal, desde que relacionados a lesão, ou ameaça de lesão, ao patrimônio público.


§ 5o  Ao Corregedor-Geral da União no exercício da sua competência incumbe, especialmente:


I - decidir, preliminarmente, sobre as representações ou denúncias fundamentadas que receber, indicando as providências cabíveis;


II - instaurar os procedimentos e processos administrativos a seu cargo, constituindo as respectivas comissões, bem assim requisitar a instauração daqueles que venham sendo injustificadamente retardados pela autoridade responsável;


III - acompanhar procedimentos e processos administrativos em curso em órgãos ou entidades da Administração Pública Federal;


IV - realizar inspeções e avocar procedimentos e processos em curso na Administração Pública Federal, para exame de sua regularidade, propondo a adoção de providências, ou a correção de falhas;


V - efetivar, ou promover, a declaração da nulidade de procedimento ou processo administrativo, bem como, se for o caso, a imediata e regular apuração dos fatos envolvidos nos autos, e na nulidade declarada;


VI - requisitar procedimentos e processos administrativos já arquivados por autoridade da Administração Pública Federal;


VII - requisitar, a órgão ou entidade da Administração Pública Federal ou, quando for o caso, propor ao Presidente da República que sejam solicitadas as informações e os documentos necessários a trabalhos da Corregedoria-Geral da União;


VIII - requisitar, aos órgãos e às entidades federais, os servidores e empregados necessários à constituição das comissões objeto do inciso II, e de outras análogas, bem assim qualquer servidor ou empregado indispensável à instrução do processo;


IX - propor medidas legislativas ou administrativas e sugerir ações necessárias a evitar a repetição de irregularidades constatadas; e


X - desenvolver outras atribuições de que o incumba o Presidente da República.


Art. 19.  Os titulares dos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal devem cientificar o Corregedor-Geral da União das irregularidades verificadas e registradas em seus relatórios, atinentes a atos, ou fatos, atribuíveis a agentes da Administração Pública Federal, dos quais haja resultado, ou possa resultar, prejuízo ao erário, de valor superior ao limite fixado, pelo Tribunal de Contas da União, relativamente à tomada de contas especial, elaborada de forma simplificada.


Art. 20.  Deverão ser prontamente atendidas as requisições de pessoal, inclusive de técnicos, pelo Corregedor-Geral da União, que serão irrecusáveis.


Art. 21.  Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal estão obrigados a atender, no prazo indicado, às demais requisições e solicitações do Corregedor-Geral da União, bem como a comunicar-lhe a instauração de sindicância, ou outro processo administrativo, e o respectivo resultado.


Seção XI


Da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano


Art. 22.  À Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano da Presidência da República compete assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente na formulação e coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento urbano, e promover, em articulação com as diversas esferas de governo, com o setor privado e organizações não-governamentais, ações e programas de urbanização, de habitação, de saneamento básico e de transporte urbano.


Art. 23.  Integram a estrutura básica da Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano o Gabinete, o Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento Social - FDS e até três Secretarias.


Art. 24.  O Secretário Especial de Desenvolvimento Urbano tem prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos de Ministro de Estado.


Seção XII


Da Secretaria de Estado de Comunicação de Governo


Art. 25.  À Secretaria de Estado de Comunicação de Governo da Presidência da República compete:


I - assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no desempenho de suas atribuições, especialmente nos assuntos relativos à política de comunicação e divulgação social do Governo e de implantação de programas informativos;


II - a coordenação, supervisão e controle da publicidade dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, e de sociedades sob controle da União; e


III - convocar redes obrigatórias de rádio e televisão.


Art. 26.  Integram a estrutura básica da Secretaria de Estado de Comunicação de Governo o Gabinete e até três Secretarias.


Seção XIII


Do Programa Comunidade Solidária


Art. 27.  O Programa Comunidade Solidária, vinculado à Presidência da República, tem por objetivo coordenar as ações visando ao atendimento da parcela da população que não dispõe de meios para prover suas necessidades básicas, em especial o combate à fome e à pobreza.


Parágrafo único.  O Conselho do Programa Comunidade Solidária tem por finalidade promover o diálogo político e parcerias entre governo e sociedade para o enfrentamento da pobreza e da exclusão, por intermédio de iniciativas inovadoras de desenvolvimento social.


Capítulo II


DOS MINISTÉRIOS


Seção I


Da Denominação


Art. 28.  Os Ministérios são os seguintes:


I - da Justiça;


II - da Defesa;


III - das Relações Exteriores;


IV - da Fazenda;


V - dos Transportes;


VI - da Agricultura, Pecuária e Abastecimento;


VII - da Educação;


VIII - do Trabalho e Emprego;


IX - da Saúde;


X - do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;


XI - de Minas e Energia;


XII - do Planejamento, Orçamento e Gestão;


XIII - das Comunicações;


XIV - da Previdência e Assistência Social;


XV - da Cultura;


XVI - da Ciência e Tecnologia;


XVII - do Meio Ambiente;


XVIII - do Esporte e Turismo;


XIX - da Integração Nacional; e


XX - do Desenvolvimento Agrário.


Parágrafo único.  São Ministros de Estado os titulares dos Ministérios, o Chefe da Casa Civil da Presidência da República, o Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Advogado-Geral da União e o Corregedor-Geral da União.


Seção II


Do Ministério da Justiça


Art. 29.  São áreas de competência do Ministério da Justiça:


I - defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais;


II - política judiciária;


III - direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente, dos índios e das minorias;


IV - entorpecentes, segurança pública, trânsito, Polícias Federal, Rodoviária e Ferroviária Federal e do Distrito Federal;


V - defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e promoção da sua integração à vida comunitária;


VI - defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor;


VII - planejamento, coordenação e administração da política penitenciária nacional;


VIII - nacionalidade, imigração e estrangeiros;


IX - ouvidoria-geral;


X - ouvidoria das polícias federais;


XI - assistência jurídica, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados em lei;


XII - defesa dos bens e dos próprios da União e das entidades integrantes da Administração Federal indireta;


XIII - articular, integrar e propor as ações do Governo nos aspectos relacionados com as atividades de repressão ao uso indevido, do tráfico ilícito e da produção não autorizada de substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência física ou psíquica; e


XIV - assistir ao Presidente da República em todas as matérias não afetas a outro Ministério.


§ 1o  Os atos de nomeação de Ministro de Estado são referendados pelo Ministro de Estado da Justiça.


§ 2o  Os atos de nomeação do Ministro de Estado da Justiça e de exoneração de qualquer Ministro de Estado não terão referenda ministerial.


§ 3o  A competência relativa aos direitos dos índios de que trata o inciso III do caput inclui o acompanhamento das ações de saúde desenvolvidas em prol das comunidades indígenas.


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 cinco Secretarias.


§ 1o  Compete à Secretaria de Estado dos Direitos Humanos:


I - direitos da cidadania, direitos da criança, do adolescente e das minorias; e


II - defesa dos direitos das pessoas portadoras de deficiência e promoção da sua integração à vida comunitária.


§ 2o  A Secretaria de Estado dos Direitos Humanos é composta de até duas secretarias finalísticas.


Seção III


Do Ministério da Defesa


Art. 31.  São áreas de competência do Ministério da Defesa:


I - política de defesa nacional;


II - política e estratégia militares;


III - doutrina e planejamento de emprego das Forças Armadas;


IV - projetos especiais de interesse da defesa nacional;


V - inteligência estratégica e operacional no interesse da defesa;


VI - operações militares das Forças Armadas;


VII - relacionamento internacional das Forças Armadas;


VIII - orçamento de defesa;


IX - legislação militar;


X - política de mobilização nacional;


XI - política de ciência e tecnologia nas Forças Armadas;


XII - política de comunicação social nas Forças Armadas;


XIII - política de remuneração dos militares e pensionistas;


XIV - política nacional de exportação de material de emprego militar, bem como fomento às atividades de pesquisa e desenvolvimento, produção e exportação em áreas de interesse da defesa e controle da exportação de material bélico de natureza convencional;


XV - atuação das Forças Armadas, quando couber, na garantia da lei e da ordem, visando a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, bem como sua cooperação com o desenvolvimento nacional e a defesa civil e ao apoio ao combate a delitos transfronteiriços e ambientais;


XVI - logística militar;


XVII - serviço militar;


XVIII - assistência à saúde, social e religiosa das Forças Armadas;


XIX - constituição, organização, efetivos, adestramento e aprestamento das forças navais, terrestres e aéreas;


XX - política marítima nacional;


XXI - segurança da navegação aérea e do tráfego aquaviário e salvaguarda da vida humana no mar;


XXII - política aeronáutica nacional e atuação na política nacional de desenvolvimento das atividades aeroespaciais;


XXIII - infra-estrutura aeroespacial, aeronáutica e aeroportuária; e


XXIV - ordenação territorial, em conjunto com o Ministério da Integração Nacional.


Art. 32.  Integram a estrutura básica do Ministério da Defesa o Conselho de Aviação Civil, o Conselho Militar de Defesa, o Comando da Marinha, o Comando do Exército, o Comando da Aeronáutica, o Estado-Maior de Defesa, a Escola Superior de Guerra, o Hospital das Forças Armadas, o Centro de Catalogação das Forças Armadas, a Representação Brasileira na Junta Interamericana de Defesa, até três Secretarias e um órgão de controle interno.


Parágrafo único.  Ao Conselho de Aviação Civil, presidido pelo Ministro de Estado da Defesa e composto na forma estabelecida em regulamento, compete propor a política relativa ao setor de aviação civil.


Seção IV


Do Ministério das Relações Exteriores


Art. 33.  São áreas de competência do Ministério das Relações Exteriores:


I - política internacional;


II - relações diplomáticas e serviços consulares;


III - participação nas negociações comerciais, econômicas, técnicas e culturais com governos e entidades estrangeiras;


IV - programas de cooperação internacional; e


V - apoio a delegações, comitivas e representações brasileiras em agências e organismos internacionais e multilaterais.


Art. 34.  Integram a estrutura básica do Ministério das Relações Exteriores a Secretaria de Planejamento Diplomático, o Cerimonial, a Inspetoria-Geral do Serviço Exterior, a Secretaria-Geral das Relações Exteriores, esta composta de até quatro Subsecretarias, a Secretaria de Controle Interno, o Instituto Rio Branco, as missões diplomáticas permanentes, as repartições consulares, o Conselho de Política Externa e a Comissão de Promoções.


Parágrafo único.  O Conselho de Política Externa será presidido pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores e integrado pelo Secretário-Geral, pelos Subsecretários-Gerais da Secretaria-Geral das Relações Exteriores e pelo Chefe de Gabinete do Ministro de Estado das Relações Exteriores.


Seção V


Do Ministério da Fazenda


Art. 35.  São áreas de competência do Ministério da Fazenda:


I - moeda, crédito, instituições financeiras, capitalização, poupança popular, seguros privados e previdência privada aberta;


II - política, administração, fiscalização e arrecadação tributária e aduaneira;


III - administração financeira e contabilidade pública;


IV - administração das dívidas públicas interna e externa;


V - negociações econômicas e financeiras com governos, organismos multilaterais e agências governamentais;


VI - preços em geral e tarifas públicas e administradas;


VII - fiscalização e controle do comércio exterior;


VIII - realização de estudos e pesquisas para acompanhamento da conjuntura econômica; e


IX - autorizar, ressalvadas as competências do Conselho Monetário Nacional:


a) a distribuição gratuita de prêmios a título de propaganda quando efetuada mediante sorteio, vale-brinde, concurso ou operação assemelhada;


b) as operações de consórcio, fundo mútuo e outras formas associativas assemelhadas, que objetivem a aquisição de bens de qualquer natureza;


c) a venda ou promessa de venda de mercadorias a varejo, mediante oferta pública e com recebimento antecipado, parcial ou total, do respectivo preço;


d) a venda ou promessa de venda de direitos, inclusive cotas de propriedade de entidades civis, tais como hospital, motel, clube, hotel, centro de recreação ou alojamento e organização de serviços de qualquer natureza com ou sem rateio de despesas de manutenção, mediante oferta pública e com pagamento antecipado do preço; 


e) a venda ou promessa de venda de terrenos loteados a prestações mediante sorteio; 


f) qualquer outra modalidade de captação antecipada de poupança popular, mediante promessa de contraprestação em bens, direitos ou serviços de qualquer natureza; e


g) a exploração de loterias, inclusive os "Sweepstakes" e outras modalidades de loterias realizadas por entidades promotoras de corridas de cavalos.


Art. 36.  Integram a estrutura básica do Ministério da Fazenda o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Política Fazendária, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados, o Conselho de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados, de Previdência Privada Aberta e de Capitalização, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, os 1o, 2o e 3o Conselhos de Contribuintes, o Conselho Diretor do Fundo de Garantia à Exportação - CFGE, o Comitê Brasileiro de Nomenclatura, o Comitê de Avaliação de Créditos ao Exterior, o Comitê de Coordenação Gerencial das Instituições Financeiras Públicas Federais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a Escola de Administração Fazendária e até cinco Secretarias.


Seção VI


Do Ministério dos Transportes


Art. 37.  São áreas de competência do Ministério dos Transportes:


I - política nacional de transportes ferroviário, rodoviário e aquaviário;


II - marinha mercante, portos e vias navegáveis; e


III - participação na coordenação dos transportes aeroviários.


Parágrafo único.  As competências atribuídas ao Ministério dos Transportes nos incisos "I" e "II" do caput compreendem:


I - a formulação, coordenação e supervisão das políticas nacionais;


II - o planejamento estratégico, o estabelecimento de diretrizes para sua implementação e a definição das prioridades dos programas de investimentos;


III - a aprovação dos planos de outorgas;


IV - o estabelecimento de diretrizes para a representação do Brasil nos organismos internacionais e em convenções, acordos e tratados referentes aos meios de transportes;


V - a formulação e supervisão da execução da política referente ao Fundo de Marinha Mercante, destinado à renovação, recuperação e ampliação da frota mercante nacional, em articulação com os Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do Planejamento, Orçamento e Gestão; e


VI - o estabelecimento de diretrizes para afretamento de embarcações estrangeiras por empresas brasileiras de navegação e para liberação do transporte de cargas prescritas.


Art. 38.  Integram a estrutura básica do Ministério dos Transportes a Comissão Federal de Transportes Ferroviários - COFER e até três Secretarias.


Seção VII


Do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento


Art. 39.  São áreas de competência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento:


I - política agrícola, abrangendo produção, comercialização, abastecimento, armazenagem e garantia de preços mínimos;


II - produção e fomento agropecuário, inclusive das atividades pesqueira e da heveicultura;


III - mercado, comercialização e abastecimento agropecuário, inclusive estoques reguladores e estratégicos;


IV - informação agrícola;


V - defesa sanitária animal e vegetal;


VI - fiscalização dos insumos utilizados nas atividades agropecuárias e da prestação de serviços no setor;


VII - classificação e inspeção de produtos e derivados animais e vegetais, inclusive em ações de apoio às atividades exercidas pelo Ministério da Fazenda, relativamente ao comércio exterior;


VIII - proteção, conservação e manejo do solo, voltados ao processo produtivo agrícola e pecuário;


IX - pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária;


X - meteorologia e climatologia;


XI - cooperativismo e associativismo rural;


XII - energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural, quando custeado com recursos do Orçamento Geral da União;


XIII - assistência técnica e extensão rural;


XIV - política relativa ao café, açúcar e álcool; e


XV - planejamento e exercício da ação governamental nas atividades do setor agroindustrial canavieiro.


Parágrafo único.  No exercício da competência de que trata o inciso II do caput deste artigo, relativa ao fomento à pesca e à aqüicultura, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento deverá:


I - organizar e manter o Registro Geral da Pesca previsto no art. 93 do Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967;


II - conceder licenças, permissões e autorizações para o exercício da pesca comercial e artesanal e da aqüicultura nas áreas de pesca do Território Nacional, compreendendo as águas continentais e interiores e o mar territorial, da Plataforma Continental, da Zona Econômica Exclusiva, áreas adjacentes e águas internacionais, para captura de:


a) espécies altamente migratórias, conforme Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos do Mar, excetuando-se os mamíferos marinhos;


b) espécies subexplotadas ou inexplotadas; e


c) espécies sobreexplotadas ou ameaçadas de sobreexplotação, observado o disposto no § 1º do art. 61;


III - autorizar o arrendamento de embarcações estrangeiras de pesca para operar na captura das espécies de que tratam as alíneas "a" e "b" do inciso II deste parágrafo, exceto nas águas interiores e no mar territorial;


IV - autorizar a operação de embarcações estrangeiras de pesca, nos casos previstos em acordos internacionais de pesca firmados pelo Brasil, a exercer suas atividades nas condições e nos limites estabelecidos no respectivo pacto;


V - estabelecer medidas que permitam o aproveitamento sustentável dos recursos pesqueiros altamente migratórios e dos que estejam subexplotados ou inexplotados;


VI - fornecer ao Ministério do Meio Ambiente os dados do Registro Geral da Pesca relativos às licenças, permissões e autorizações concedidas para pesca e aqüicultura, para fins de registro automático dos beneficiários no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais;


VII - repassar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA cinqüenta por cento das receitas das taxas ou dos serviços cobrados em decorrência das atividades relacionadas no inciso II deste parágrafo, que serão destinados ao custeio das atividades de fiscalização da pesca e da aqüicultura; e


VIII - subsidiar, assessorar e participar, em interação com o Ministério das Relações Exteriores, de negociações e eventos que envolvam o comprometimento de direitos e a interferência em interesses nacionais sobre a pesca, a produção e comercialização do pescado e interesses do setor neste particular.


Art. 40.  Integram a estrutura básica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento o Conselho Nacional de Política Agrícola, o Conselho Deliberativo da Política do Café, a Comissão Especial de Recursos, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, o Instituto Nacional de Meteorologia e até quatro Secretarias.


Seção VIII


Do Ministério da Educação


Art. 41.  São áreas de competência do Ministério da Educação:


I - política nacional de educação;


II - educação infantil;


III - educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, educação de jovens e adultos, educação profissional, educação especial e educação a distância, exceto ensino militar;


IV - avaliação, informação e pesquisa educacional;


V - pesquisa e extensão universitária;


VI - magistério; e


VII - assistência financeira a famílias carentes para a escolarização de seus filhos ou dependentes.


Art. 42.  Integram a estrutura básica do Ministério da Educação o Conselho Nacional de Educação, o Instituto Benjamin Constant, o Instituto Nacional de Educação de Surdos e até seis Secretarias.


Seção IX


Do Ministério do Trabalho e Emprego


Art. 43.  São áreas de competência do Ministério do Trabalho e Emprego:


I - política e diretrizes para a geração de emprego e renda e de apoio ao trabalhador;


II - política e diretrizes para a modernização das relações de trabalho;


III - fiscalização do trabalho, inclusive do trabalho portuário, bem como aplicação das sanções previstas em normas legais ou coletivas;


IV - política salarial;


V - formação e desenvolvimento profissional;


VI - segurança e saúde no trabalho; e


VII - política de imigração.


Art. 44.  Integram a estrutura básica do Ministério do Trabalho e Emprego o Conselho Nacional do Trabalho, o Conselho Nacional de Imigração, o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador e até três Secretarias.


Parágrafo único.  Os órgãos colegiados integrantes da estrutura do Ministério do Trabalho e Emprego terão composição tripartite, observada a paridade entre representantes dos trabalhadores e dos empregadores, na forma estabelecida em regulamento.


Seção X


Do Ministério da Saúde


Art. 45.  São áreas de competência do Ministério da Saúde:


I - política nacional de saúde;


II - coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde;


III - saúde ambiental e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, inclusive a dos trabalhadores e dos índios;


IV - informações de saúde;


V - insumos críticos para a saúde;


VI - ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário de fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos;


VII - vigilância de saúde, especialmente drogas, medicamentos e alimentos; e


VIII - pesquisa científica e tecnologia na área de saúde.


Art. 46.  Integram a estrutura básica do Ministério da Saúde o Conselho Nacional de Saúde e até quatro Secretarias.


Seção XI


Do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior


Art. 47.  São áreas de competência do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior:


I - política de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos serviços;


II - propriedade intelectual e transferência de tecnologia;


III - metrologia, normalização e qualidade industrial;


IV - políticas de comércio exterior;


V - regulamentação e execução dos programas e atividades relativas ao comércio exterior;


VI - aplicação dos mecanismos de defesa comercial;


VII - participação em negociações internacionais relativas ao comércio exterior;


VIII - formulação da política de apoio à microempresa, empresa de pequeno porte e artesanato; e


IX - execução das atividades de registro do comércio.


Art. 48.  Integram a estrutura básica do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior o Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação e até quatro Secretarias.


Seção XII


Do Ministério de Minas e Energia


Art. 49.  São áreas de competência do Ministério de Minas e Energia:


I - geologia, recursos minerais e energéticos;


II - aproveitamento da energia hidráulica;


III - mineração e metalurgia;


IV - petróleo, combustível e energia elétrica, inclusive nuclear; e


V - energização rural, agroenergia, inclusive eletrificação rural, quando custeado com recursos vinculados ao Sistema Elétrico Nacional.


Art. 50.  Integram a estrutura básica do Ministério de Minas e Energia até cinco Secretarias.


Seção XIII


Do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão


Art. 51.  São áreas de competência do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão:


I - formulação do planejamento estratégico nacional;


II - avaliação dos impactos sócio-econômicos das políticas e programas do Governo Federal e elaboração de estudos especiais para a reformulação de políticas;


III - realização de estudos e pesquisas para acompanhamento da conjuntura sócio-econômica e gestão dos sistemas cartográficos e estatísticos nacionais;


IV - elaboração, acompanhamento e avaliação do plano plurianual de investimentos e dos orçamentos anuais;


V - viabilização de novas fontes de recursos para os planos de governo;


VI - formulação de diretrizes, coordenação das negociações, acompanhamento e avaliação dos financiamentos externos de projetos públicos com organismos multilaterais e agências governamentais;


VII - coordenação e gestão dos sistemas de planejamento e orçamento federal, de pessoal civil, de organização e modernização administrativa, de administração de recursos da informação e informática e de serviços gerais;


VIII - formulação de diretrizes e controle da gestão das empresas estatais;


IX - acompanhamento do desempenho fiscal do setor público;


X - administração patrimonial; e


XI - política e diretrizes para modernização do Estado.


Art. 52.  Integram a estrutura básica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a Comissão de Financiamentos Externos, a Comissão Nacional de Cartografia, a Comissão Nacional de Classificação, a Assessoria Econômica e até sete Secretarias.


Seção XIV


Do Ministério das Comunicações


Art. 53.  São áreas de competência do Ministério das Comunicações:


I - política nacional de telecomunicações, inclusive radiodifusão;


II - regulamentação, outorga e fiscalização de serviços de telecomunicações;


III - controle e administração do uso do espectro de radiofreqüências; e


IV - serviços postais.


Art. 54.  Integram a estrutura básica do Ministério das Comunicações até duas Secretarias.


Seção XV


Do Ministério da Previdência e Assistência Social


Art. 55.  São áreas de competência do Ministério da Previdência e Assistência Social:


I - previdência social;


II - previdência complementar; e


III - assistência social.


Art. 56.  Integram a estrutura básica do Ministério da Previdência e Assistência Social a Secretaria de Estado de Assistência Social, o Conselho Nacional de Previdência Social, o Conselho Nacional de Assistência Social, o Conselho de Recursos da Previdência Social, o Conselho de Gestão da Previdência Complementar e até duas Secretarias.


Parágrafo único.  À Secretaria de Estado de Assistência Social, composta de até duas secretarias finalísticas, compete:


I - política de assistência social; e


II - normatização, orientação, supervisão e avaliação da execução da política de assistência social.


Seção XVI


Do Ministério da Cultura


Art. 57.  São áreas de competência do Ministério da Cultura:


I - política nacional de cultura;


II - proteção do patrimônio histórico e cultural; e


III - aprovar a delimitação das terras dos remanescentes das comunidades dos quilombos, bem como determinar as suas demarcações, que serão homologadas mediante decreto.


Art. 58.  Integram a estrutura básica do Ministério da Cultura o Conselho Nacional de Política Cultural, a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, a Comissão de Cinema e até quatro Secretarias.


Seção XVII


Do Ministério da Ciência e Tecnologia


Art. 59.  São áreas de competência do Ministério da Ciência e Tecnologia:


I - política nacional de pesquisa científica e tecnológica;


II - planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia;


III - política de desenvolvimento de informática e automação;


IV - política nacional de biossegurança;


V - política espacial;


VI - política nuclear; e


VII - controle da exportação de bens e serviços sensíveis.


Art. 60.  Integram a estrutura básica do Ministério da Ciência e Tecnologia o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, o Conselho Nacional de Informática e Automação, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o Instituto Nacional de Tecnologia, o Centro de Pesquisas Renato Archer e até quatro Secretarias.


Parágrafo único.  A Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia tem a finalidade de coordenar a política nacional para o setor, nos termos de regulamento.


Seção XVIII


Do Ministério do Meio Ambiente


Art. 61.  São áreas de competência do Ministério do Meio Ambiente:


I - política nacional do meio ambiente e dos recursos hídricos;


II - política de preservação, conservação e utilização sustentável de ecossistemas, e biodiversidade e florestas;


III - proposição de estratégias, mecanismos e instrumentos econômicos e sociais para a melhoria da qualidade ambiental e do uso sustentável dos recursos naturais;


IV - políticas para integração do meio ambiente e produção;


V - políticas e programas ambientais para a Amazônia Legal; e


VI - zoneamento ecológico-econômico.


§ 1o  No exercício da competência de que trata o inciso II do caput deste artigo, nos aspectos relacionados à pesca, caberá ao Ministério do Meio Ambiente:


I - fixar as normas, critérios e padrões de uso para as espécies sobreexplotadas ou ameaçadas de sobreexplotação, assim definidas com base nos melhores dados científicos existentes, excetuando-se aquelas a que se refere a alínea "a" do inciso II do parágrafo único do art. 39; e


II - subsidiar, assessorar e participar, em interação com o Ministério das Relações Exteriores, de negociações e eventos que envolvam o comprometimento de direitos e a interferência em interesses nacionais sobre a pesca.


§ 2o  A competência de que trata o inciso VI do caput será exercida em conjunto com os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Integração Nacional.


Art. 62.  Integram a estrutura básica do Ministério do Meio Ambiente o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o Conselho Nacional da Amazônia Legal, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente e até cinco Secretarias.


Seção XIX


Do Ministério do Esporte e Turismo


Art. 63.  São áreas de competência do Ministério do Esporte e Turismo:


I - política nacional de desenvolvimento do turismo e da prática dos esportes;


II - promoção e divulgação do turismo nacional, no País e no exterior;


III - estímulo às iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades turísticas e esportivas; e


IV - planejamento, coordenação, supervisão e avaliação dos planos e programas de incentivo ao turismo e aos esportes.


Art. 64.  Integram a estrutura básica do Ministério do Esporte e Turismo o Conselho Nacional do Esporte, o Conselho Nacional de Turismo e até duas Secretarias.


Seção XX


Do Ministério da Integração Nacional


Art. 65.  São áreas de competência do Ministério da Integração Nacional:


I - formulação e condução da política de desenvolvimento nacional integrada;


II - formulação dos planos e programas regionais de desenvolvimento;


III -  estabelecimento de estratégias de integração das economias regionais;


IV - estabelecimento das diretrizes e prioridades na aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia e do Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo - FUNRES;


V - estabelecimento de normas para cumprimento dos programas de financiamento dos fundos constitucionais e das programações orçamentárias dos fundos de desenvolvimento regionais de que trata o inciso IV;


VI - acompanhamento e avaliação dos programas integrados de desenvolvimento nacional;


VII - defesa civil;


VIII - obras contra as secas e de infra-estrutura hídrica;


IX - formulação e condução da política nacional de irrigação;


X - ordenação territorial, em conjunto com o Ministério da Defesa; e


XI - obras públicas em faixas de fronteiras.


Art. 66.  Integram a estrutura básica do Ministério da Integração Nacional o Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o Conselho Administrativo da Região Integrada do Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, o Conselho Nacional de Defesa Civil, o Conselho Deliberativo para o Desenvolvimento da Amazônia, o Conselho Deliberativo para o Desenvolvimento do Nordeste, o Grupo Executivo para Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo e até cinco Secretarias.


Seção XXI


Do Ministério do Desenvolvimento Agrário


Art. 67.  São áreas de competência do Ministério do Desenvolvimento Agrário:


I - reforma agrária; e


II - promoção do desenvolvimento sustentável do segmento rural constituído pelos agricultores familiares.


Art. 68.  Integram a estrutura básica do Ministério do Desenvolvimento Agrário o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, o Conselho Curador do Banco da Terra e até duas Secretarias.


Seção XXII


Da colaboração entre os Ministérios


Art. 69.  Em casos de calamidade pública ou de necessidade de especial atendimento à população, o Presidente da República poderá dispor sobre a colaboração dos Ministérios com os diferentes níveis da Administração Pública.


Seção XXIII


Dos Órgãos Comuns aos Ministérios Civis


Art. 70.  Haverá, na estrutura básica de cada Ministério:


I - Secretaria-Executiva, exceto nos Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores;


II - Gabinete do Ministro; e


III - Consultoria Jurídica, exceto no Ministério da Fazenda.


§ 1o  Compete à Secretaria-Executiva de cada Ministério e à Secretaria-Geral das Relações Exteriores do Ministério das Relações Exteriores as atividades de modernização, informática, recursos humanos, serviços gerais, planejamento, orçamento e finanças do Ministério.


§ 2o  Caberá ao Secretário-Executivo, titular do órgão a que se refere o inciso I, além da supervisão e da coordenação das Secretarias integrantes da estrutura do Ministério, exceto das Secretarias de Estado, exercer as funções que lhe forem atribuídas pelo Ministro de Estado.


§ 3o  Poderá haver na estrutura básica de cada Ministério, vinculado à Secretaria-Executiva, um órgão responsável pelas atividades de administração de pessoal, material, patrimonial, de serviços gerais e de orçamento e finanças.


§ 4o  No Ministério da Fazenda, as funções de Consultoria Jurídica serão exercidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.


Art. 71.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.


Brasília, 7 de fevereiro de 2002; 181o da Independência e 114o da República.


FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Pedro Parente


03. DECRETO Nº 4.131, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2002 (D.O.U. de 15.02.2002, Seção 1, pp. 1-2). Dispõe sobre medidas emergenciais de redução do consumo de energia elétrica no âmbito da Administração Pública Federal.


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 Medida Provisória nº 2.198-5, de 24 de agosto de 2001, e


Considerando a necessidade de reduzir o consumo de energia elétrica, no âmbito da Administração Pública Federal;


DECRETA:


Art. 1º Os órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional deverão observar meta de consumo de energia elétrica correspondente a oitenta e dois vírgula cinco por cento da média do consumo mensal, tendo por referência o mesmo mês do ano 2000, a partir de fevereiro de 2002.


Parágrafo único. A meta de consumo prevista no caput não se aplica às áreas essenciais determinadas em portaria da Casa Civil da Presidência da República, mediante proposta do Ministério a que estejam vinculadas.


Art. 2º Os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal deverão diagnosticar o grau de eficiência energética dos imóveis sob sua administração, com vistas à identificação de soluções e à elaboração de projeto de redução do consumo de energia elétrica.


Art. 3º Na aquisição de materiais e equipamentos ou contratação de obras e serviços, deverão ser adotadas especificações que atendam aos requisitos inerentes à eficiência energética.


Art. 4º As disposições deste Decreto deverão ser aplicadas, no que couber, às licitações em andamento para aquisição de equipamentos que consumam energia, bem como de obras e serviços de engenharia e arquitetura.


Art. 5º Os Ministérios promoverão, no âmbito de suas unidades, inclusive vinculadas, a conscientização dos servidores com relação à necessidade de redução do consumo de energia elétrica e à adequada utilização de iluminação e equipamentos.


Art. 6º As Comissões Internas de Redução de Consumo de Energia - CIRC dos órgãos e das entidades de que trata o caput do art. 1º assessorarão os dirigentes no atingimento das metas previstas, bem assim para fins de proposição de medidas que visem a eficiência energética.


Art. 7º O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com o apoio do Ministério da Fazenda e da Secretaria Federal de Controle Interno da Casa Civil da Presidência da República, apresentará, no prazo de quarenta e cinco dias, proposta, para inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003, de regras para alocação dos gastos de energia elétrica e outras ações de natureza administrativa constantes do Programa 750 - Apoio Administrativo - às respectivas ações finalísticas do Governo e unidades consumidoras do serviço.


Art. 8º Os órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal avaliarão o cumprimento das disposições deste Decreto.


Art. 9º Caberá ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a edição de atos complementares com vistas ao cumprimento do disposto neste Decreto.


Art. 10. Ficam revogados os Decretos n 3.818, de 15 de maio de 2001, e 3.840, de 11 de junho de 2001.


Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.


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


FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Guilherme Gomes Dias, Luiz Gonzaga Leite Perazzo, Silvano Gianni


04. DECRETO Nº 4.134, DE 15 DE FEVEREIR0 DE 2002 (D.O.U. de 18.02.2002, pp. 3-5). Promulga a Convenção nº 138 e a Recomendação nº 146 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Idade Mínima de Admissão ao Emprego.


O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Constituição,


Considerando que o Congresso Nacional aprovou o texto da Convenção nº 138 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Idade Mínima de Admissão ao Emprego, complementada pela Recomendação nº 146, por meio do Decreto Legislativo nº 179, de 14 de dezembro de 1999;


Considerando que a Convenção entrará em vigor, para o Brasil, em 28 de junho de 2002, nos termos do parágrafo 3, de seu art.12;


DECRETA:


Art. 1º A Convenção nº 138 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Idade Mínima de Admissão ao Emprego e a Recomendação nº 146, apensas por cópia ao presente Decreto, serão executadas e cumpridas tão inteiramente como nelas se contém.


Art. 2º Para os efeitos do art. 2º, item 1, da Convenção, fica estabelecido que a idade mínima para admissão a emprego ou trabalho é de dezesseis anos.


Art. 3º Em virtude do permissivo contido no art. 5º, itens 1 e 3, da Convenção, o âmbito de aplicação desta restringe-se inicialmente a minas e pedreiras, indústrias manufatureiras, construção, serviços de eletricidade, gás e água, saneamento, transporte e armazenamento, comunicações e plantações e outros empreendimentos agrícolas que produzam principalmente para o comércio, excluídas as empresas familiares ou de pequeno porte que trabalhem para o mercado local e que não empreguem regularmente trabalhadores assalariados.


Art. 4º São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida Convenção, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.


Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.


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


FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Celso Lafer


Convenção 138


Convenção sobre Idade Mínima de Admissão ao Emprego


A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho:


Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho e reunida em 6 de junho de 1973, em sua qüinquagésima oitava reunião;


Tendo decidido adotar diversas propostas relativas à idade mínima para admissão a emprego, tema que constitui o quarto ponto da agenda da reunião;


Considerando os dispositivos das seguintes Convenções:


Convenção sobre a idade mínima (indústria), de 1919;


Convenção sobre a idade mínima (trabalho marítimo), de 1920;


Convenção sobre a idade mínima (agricultura), de 1921;


Convenção sobre a idade mínima (estivadores e foguistas), de 1921;


Convenção sobre a idade mínima (emprego não-industrial), de 1932;


Convenção (revista) sobre a idade mínima (trabalho marítimo), de 1936;


Convenção (revista) sobre a idade mínima (indústria), de 1937;


Convenção (revista) sobre a idade mínima (emprego não-industrial), de 1937;


Convenção sobre a idade mínima (pescadores), de 1959, e a


Convenção sobre a idade mínima (trabalho subterrâneo), de 1965;


Considerando ter chegado o momento de adotar um instrumento geral sobre a matéria, que substitua gradualmente os atuais instrumentos, aplicáveis a limitados setores econômicos, com vistas à total abolição do trabalho infantil;


Tendo determinado que essas propostas tomem a forma de uma convenção internacional, adota, no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e setenta e três, a seguinte Convenção, que pode ser citada como a Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973:


Artigo 1º


Todo País-Membro em que vigore esta Convenção, compromete-se a seguir uma política nacional que assegure a efetiva abolição do trabalho infantil e eleve progressivamente, a idade mínima de admissão a emprego ou a trabalho a um nível adequado ao pleno desenvolvimento físico e mental do adolescente.


Artigo 2º


1.Todo Membro que ratificar esta Convenção especificará, em declaração anexa à ratificação, uma idade mínima para admissão a emprego ou trabalho em seu território e nos meios de transporte registrados em seu território; ressalvado o disposto nos Artigos 4º e 8º desta Convenção, nenhuma pessoa com idade inferior a essa idade será admitida a emprego ou trabalho em qualquer ocupação.


2.Todo País-membro que ratificar esta Convenção poderá notificar ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho, por declarações subseqüentes, que estabelece uma idade mínima superior à anteriormente definida.


3.A idade mínima fixada nos termos do parágrafo 1º deste Artigo não será inferior à idade de conclusão da escolaridade obrigatória ou, em qualquer hipótese, não inferior a quinze anos.


4.Não obstante o disposto no Parágrafo 3º deste Artigo, o País-membro, cuja economia e condições do ensino não estiverem suficientemente desenvolvidas, poderá, após consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores concernentes, se as houver, definir, inicialmente, uma idade mínima de quatorze anos.


5.Todo País-membro que definir uma idade mínima de quatorze anos, de conformidade com o disposto no parágrafo anterior, incluirá em seus relatórios a serem apresentados sobre a aplicação desta Convenção, nos termos do Artigo 22 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, declaração:


a) de que subsistem os motivos dessa providência ou


b) de que renuncia ao direito de se valer da disposição em questão a partir de uma determinada data.


Artigo 3º


1.Não será inferior a dezoito anos a idade mínima para a admissão a qualquer tipo de emprego ou trabalho que, por sua natureza ou circunstâncias em que for executado, possa prejudicar a saúde, a segurança e a moral do adolescente.


2.Serão definidos por lei ou regulamentos nacionais ou pela autoridade competente, após consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores concernentes, se as houver, as categorias de emprego ou trabalho às quais se aplica o parágrafo 1 deste Artigo.


3.Não obstante o disposto no parágrafo 1 deste Artigo, a lei ou regulamentos nacionais ou a autoridade competente poderá, após consultar as organizações de empregadores e de trabalhadores concernentes, se as houver, autorizar emprego ou trabalho a partir da idade de dezesseis anos, desde que estejam plenamente protegidas a saúde, a segurança e a moral dos adolescentes envolvidos e lhes seja proporcionada instrução ou treinamento adequado e específico no setor da atividade pertinente.


Artigo 4º


1.A autoridade competente, após consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores concernentes, se as houver, poderá, na medida do necessário, excluir da aplicação desta Convenção um limitado número de categorias de emprego ou trabalho a respeito das quais se levantarem reais e especiais problemas de aplicação.


2.Todo País-membro que ratificar esta Convenção arrolará em seu primeiro relatório sobre sua aplicação, a ser submetido nos termos do Artigo 22 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, todas as categorias que possam ter sido excluídas de conformidade com o parágrafo 1 deste Artigo, dando as razões dessa exclusão, e indicará, nos relatórios subseqüentes, a situação de sua lei e prática com referência às categorias excluídas e a medida em que foi dado ou se pretende dar efeito à Convenção com relação a essas categorias.


3.Não será excluído do alcance da Convenção, de conformidade com este Artigo, emprego ou trabalho protegido pelo Artigo 3 desta Convenção.


Artigo 5º


1.O País-membro, cuja economia e condições administrativas não estiverem suficientemente desenvolvidas, poderá, após consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores, se as houver, limitar inicialmente o alcance de aplicação desta Convenção.


2.Todo País-membro que se servir do disposto no parágrafo 1 deste Artigo especificará, em declaração anexa à sua ratificação, os setores de atividade econômica ou tipos de empreendimentos aos quais aplicará os dispositivos da Convenção.


3.Os dispositivos desta Convenção serão aplicáveis, no mínimo, a: mineração e pedreira; indústria manufatureira; construção; eletricidade, água e gás; serviços sanitários; transporte, armazenamento e comunicações; plantações e outros empreendimentos agrícolas de fins comerciais, excluindo, porém, propriedades familiares e de pequeno porte que produzam para o consumo local e não empreguem regularmente mão-de-obra remunerada.


4.Todo País-membro que tiver limitado o alcance de aplicação desta Convenção, nos termos deste Artigo:


a) indicará em seus relatórios, nos termos do Artigo 22 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho, a situação geral com relação ao emprego ou trabalho de adolescentes e crianças nos setores de atividade excluídos do alcance de aplicação desta Convenção e todo progresso que tenha sido feito no sentido de uma aplicação mais ampla de seus dispositivos;


b) poderá, em qualquer tempo, estender formalmente o alcance de aplicação com uma declaração encaminhada ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho.


Artigo 6º


Esta Convenção não se aplicará a trabalho feito por crianças e adolescentes em escolas de educação vocacional ou técnica ou em outras instituições de treinamento em geral ou a trabalho feito por pessoas de no mínimo quatorze anos de idade em empresas em que esse trabalho for executado dentro das condições prescritas pela autoridade competente, após consulta com as organizações de empregadores e de trabalhadores concernentes, onde as houver, e constituir parte integrante de:


a) curso de educação ou treinamento pelo qual é principal responsável uma escola ou instituição de treinamento;


b) programa de treinamento principalmente ou inteiramente executado em uma empresa, que tenha sido aprovado pela autoridade competente, ou


c) programa de orientação vocacional para facilitar a escolha de uma profissão ou de um tipo de treinamento.


Artigo 7º


1.As leis ou regulamentos nacionais poderão permitir o emprego ou trabalho a pessoas entre treze e quinze anos em serviços leves que:


a) não prejudiquem sua saúde ou desenvolvimento, e


b) não prejudiquem sua freqüência escolar, sua participação em programas de orientação vocacional ou de treinamento aprovados pela autoridade competente ou sua capacidade de se beneficiar da instrução recebida.


2.As leis ou regulamentos nacionais poderão também permitir o emprego ou trabalho a pessoas com, no mínimo, quinze anos de idade e que não tenham ainda concluído a escolarização obrigatória em trabalho que preencher os requisitos estabelecidos nas alíneas a) e b) do parágrafo 1º deste Artigo.


3.A autoridade competente definirá as atividades em que o emprego ou trabalho poderá ser permitido nos termos dos parágrafos 1º e 2º deste Artigo e estabelecerá o número de horas e as condições em que esse emprego ou trabalho pode ser desempenhado.


4.Não obstante o disposto nos parágrafos 1º e 2º deste Artigo, o País-membro que se tiver servido das disposições do parágrafo 4º do Artigo 2º poderá, enquanto continuar assim procedendo, substituir as idades de treze e quinze anos pelas idades de doze e quatorze anos e a idade de quinze anos pela idade de quatorze anos dos respectivos Parágrafos 1º e 2º deste Artigo.


Artigo 8º


1.A autoridade competente, após consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores concernentes, se as houver, poderá, mediante licenças concedidas em casos individuais, permitir exceções para a proibição de emprego ou trabalho provida no Artigo 2º desta Convenção, para finalidades como a participação em representações artísticas.


2.Licenças dessa natureza limitarão o número de horas de duração do emprego ou trabalho e estabelecerão as condições em que é permitido.


Artigo 9º


1.A autoridade competente tomará todas as medidas necessárias, inclusive a instituição de sanções apropriadas, para garantir a efetiva vigência dos dispositivos desta Convenção.


2.As leis ou regulamentos nacionais ou a autoridade competente designarão as pessoas responsáveis pelo cumprimento dos dispositivos que colocam em vigor a Convenção.


3.As leis ou regulamentos nacionais ou a autoridade competente prescreverão os registros ou outros documentos que devem ser mantidos e postos à disposição pelo empregador; esses registros ou documentos conterão nome, idade ou data de nascimento, devidamente autenticados sempre que possível, das pessoas que emprega ou que trabalham para ele e tenham menos de dezoito anos de idade.


Artigo 10


1.Esta Convenção revê, nos termos estabelecidos neste Artigo, a Convenção sobre a Idade Mínima (Indústria), de 1919; a Convenção sobre a Idade Mínima (Marítimos), de 1920; a Convenção sobre a Idade Mínima (Agricultura), de 1921; a Convenção sobre a Idade Mínima (Estivadores e Foguistas), de 1921; a Convenção sobre a Idade Mínima (Emprego não-Industrial), de 1932; a Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Marítimos), de 1936; a Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Indústria), de 1937; a Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Emprego não-Industrial), de 1937; a Convenção sobre a Idade Mínima (Pescadores), de 1959 e a Convenção sobre a Idade Mínima (Trabalho Subterrâneo), de 1965.


2.A entrada em vigor desta Convenção não priva de ratificações ulteriores as seguintes convenções: Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Marítimos), de 1936; a Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Indústria) de 1937; a Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Emprego não-Industrial), de 1937; a Convenção sobre a Idade Mínima (Pescadores), de 1959 e a Convenção sobre a Idade Mínima (Trabalho Subterrâneo), de 1965.


3.A Convenção sobre a Idade Mínima (Indústria), de 1919; a Convenção (revista), sobre a Idade Mínima (Marítimos), de 1920; a Convenção sobre a Idade Mínima, (Agricultura), de 1921 e a Convenção sobre a Idade Mínima (Estivadores e Foguistas), de 1921, não estarão mais sujeitas a ratificações ulteriores quando todos seus participantes assim estiverem de acordo pela ratificação desta Convenção ou por declaração enviada ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho.


4.Quando as obrigações desta Convenção forem aceitas -


a) por um País-membro que faça parte da Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Indústria), de 1937, e que tenha fixado uma idade mínima de admissão ao emprego não inferior a quinze anos, nos termos do Artigo 2º desta Convenção, isso implicará ipso jure a denúncia imediata daquela Convenção;


b) com referência ao emprego não-industrial, conforme definido na Convenção sobre Idade Mínima (Emprego não-Industrial), de 1932, por um País-membro que faça parte dessa Convenção, isso implicará ipso jure a denúncia imediata da referida Convenção;


c) com referência ao emprego não industrial, conforme definido na Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Emprego não Industrial), de 1937, por um País-membro que faça parte dessa Convenção e for fixada uma idade mínima de não menos de quinze anos nos termos do Artigo 2º desta Convenção, isso implicará ipso jure a denúncia imediata daquela Convenção;


d) com referência ao emprego marítimo, por um País-membro que faça parte da Convenção (revista) sobre a Idade Mínima (Marítimos), de 1936, e for fixada uma idade mínima de não menos de quinze anos, nos termos do Artigo 2º desta Convenção, ou País-membro definir que o Artigo 3º desta Convenção aplica-se ao emprego marítimo, isso implicará ipso jure a denúncia imediata daquela Convenção;


e) com referência ao emprego em pesca marítima, por um País-membro que faça parte da Convenção sobre a Idade Mínima (Pescadores), de 1959 e for especificada uma idade mínima de não menos de quinze anos, nos termos do Artigo 2º desta Convenção, ou o País-membro especificar que o Artigo 3º desta Convenção aplica-se ao emprego em pesca marítima, isso implicará ipso jure a denúncia imediata daquela Convenção;


f) por um País-membro que for parte da Convenção sobre a Idade Mínima (Trabalho Subterrâneo), de 1965 e for especificada uma idade mínima de não menos de quinze anos, nos termos do Artigo 2º desta Convenção, ou o País-membro estabelecer que essa idade aplica-se a emprego subterrâneo em minas, por força do Artigo 3º desta Convenção, isso implicará ipso jure a denúncia imediata daquela Convenção, a partir do momento em que esta Convenção entrar em vigor.


5.A aceitação das obrigações desta Convenção -


a) implicará a denúncia da Convenção sobre a Idade Mínima (Indústria), de 1919, de conformidade com seu Artigo 12;


b) com referência à agricultura, implicará a denúncia da Convenção sobre a Idade Mínima (Indústria), de 1919, de conformidade com seu Artigo 12;


c) com referência ao emprego marítimo, implicará a denúncia da Convenção sobre a Idade Mínima (Marítimos), de 1920, de conformidade com seu Artigo 10, e da Convenção sobre a Idade Mínima (Estivadores e Foguistas), de 1921, de conformidade com seu Artigo 12, a partir do momento em que esta Convenção entrar em vigor.


Artigo 11


As ratificações formais desta Convenção serão comunicadas, para registro, ao Diretor- Geral da Repartição Internacional do Trabalho.


Artigo 12


1.Esta Convenção obrigará unicamente os Países-membros da Organização Internacional do Trabalho cujas ratificações tiverem sido registradas pelo Diretor-Geral.


2.Esta Convenção entrará em vigor doze meses após a data de registro, pelo Diretor-Geral, das ratificações de dois Países-membros.


3.A partir de então, esta Convenção entrará em vigor, para todo País-membro, doze meses depois do registro de sua ratificação.


Artigo 13


1.O País-membro que ratificar esta Convenção poderá denunciá-la ao final de um período de dez anos, a contar da data de sua entrada em vigor, mediante comunicação ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho, para registro. A denúncia não terá efeito antes de se completar um ano a contar da data de seu registro.


2.Todo País-membro que ratificar esta Convenção e que, no prazo de um ano após expirado o período de dez anos referido no parágrafo anterior, não tiver exercido o direito de denúncia previsto neste Artigo, ficará obrigado a um novo período de dez anos e, daí por diante, poderá denunciar esta Convenção ao final de cada período de dez anos, nos termos deste Artigo.


Artigo 14


1.O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho dará ciência a todos os Países-membros da Organização do registro de todas as ratificações e denúncias que lhe forem comunicadas pelos Países-membros da Organização.


2.Ao notificar os Países-membros da Organização sobre o registro da segunda ratificação que lhe tiver sido comunicada, o Diretor-Geral lhes chamará a atenção para a data em que a Convenção entrará em vigor.


Artigo 15


O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho comunicará ao Secretário Geral das Nações Unidas, para registro, nos termos do Artigo 102 da Carta das Nações Unidas, informações pormenorizadas sobre todas as ratificações e atos de denúncia por ele registrado, conforme o disposto nos artigos anteriores.


Artigo 16


O Conselho de Administração da Repartição do Trabalho apresentará à Conferência Geral, quando considerar necessário, relatório sobre o desempenho desta Convenção e examinará a conveniência de incluir na pauta da Conferência a questão de sua revisão total ou parcial.


Artigo 17


1.No caso de adotar a Conferência uma nova convenção que reveja total ou parcialmente esta Convenção, a menos que a nova convenção disponha de outro modo,


a) A ratificação, por um País-membro, da nova convenção revisora implicará, ipso jure, a partir do momento em que entrar em vigor a convenção revisora, a denúncia imediata desta Convenção, não obstante os dispositivos do Artigo 13;


b) Esta Convenção deixará de estar sujeita à ratificação pelos Países-membros a partir da data de entrada em vigor da convenção revisora;


c) Esta Convenção continuará a vigorar, na sua forma e conteúdo, nos Países-membros que a ratificaram, mas não ratificarem a convenção revisora.


Artigo 18


As versões em inglês e francês do texto desta Convenção são igualmente autênticas.


Recomendação 146


Recomendação 146 sobre Idade Mínima de Admissão ao Emprego


A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho:


Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho e reunida em 6 de junho de 1973, em sua qüinquagésima oitava reunião;


Ciente de que a efetiva eliminação do trabalho infantil e a progressiva elevação da idade mínima para admissão a emprego constituem apenas um aspecto da proteção e do progresso de crianças e adolescentes;


Considerando o interesse de todo o sistema das Nações Unidas por essa proteção e esse progresso;


Tendo adotado a Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973;


Desejosa de melhor definir alguns elementos de políticas do interesse da Organização Internacional do Trabalho;


Tendo decidido adotar algumas propostas relativas à idade mínima para admissão a emprego, tema que constitui o quarto ponto da agenda da reunião;


Tendo decidido que essas propostas tomem a forma de uma recomendação suplementar à Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973, adota, no vigésimo sexto dia de junho de mil novecentos e setenta e três, a seguinte Recomendação, que pode ser citada como a Recomendação sobre a Idade Mínima, de 1973:


l. Política Nacional


1.Para assegurar o sucesso da política nacional definida no Artigo 1º da Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973, alta prioridade deveria ser conferida à identificação e atendimento das necessidades de crianças e adolescentes em políticas e em programas nacionais de desenvolvimento, e à progressiva extensão de medidas coordenadas necessárias para criar as melhores condições possíveis para o desenvolvimento físico e mental de crianças e adolescentes.


2.Nesse contexto, especial atenção deveria ser dispensada às seguintes áreas de planejamento e de políticas:


a) O firme compromisso nacional com o pleno emprego, nos termos da Convenção e da Recomendação sobre a Política de Emprego, de 1964, e a tomada de medidas destinadas a promover o desenvolvimento voltado para o emprego, tanto nas zonas rurais como nas urbanas;


b) A progressiva extensão de outras medidas econômicas e sociais destinadas a atenuar a pobreza onde quer que exista e a assegurar às famílias padrões de vida e de renda tais que tornem desnecessário o recurso à atividade econômica de crianças;


c) O desenvolvimento e a progressiva extensão, sem qualquer discriminação, de medidas de seguridade social e de bem-estar familiar destinadas a garantir a manutenção da criança, inclusive de salários-família;


d) O desenvolvimento e a progressiva extensão de meios adequados de ensino, e de orientação vocacional e treinamento apropriados, em sua forma e conteúdo, para as necessidades das crianças e adolescentes concernentes;


e) O desenvolvimento e a progressiva extensão de meios apropriados à proteção e ao bem-estar de crianças e adolescentes, inclusive de adolescentes empregados, e à promoção de seu desenvolvimento.


3.Deveriam ser objeto de especial atenção as necessidades de crianças e adolescentes sem família, ou que não vivam com suas próprias famílias, e de crianças e adolescentes migrantes que vivem e viajam com suas famílias. As medidas tomadas nesse sentido deveriam incluir a concessão de bolsas de estudo e treinamento.


4.Deveria ser obrigatória e efetivamente assegurada a freqüência escolar integral ou a participação em programas aprovados de orientação profissional ou de treinamento, pelo menos até a idade mínima especificada para admissão a emprego, conforme disposto no Artigo 2 da Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973.


5.(1) Atenção deveria ser dispensada a medidas tais como treinamento preparatório, isento de riscos, para tipos de emprego ou trabalho nos quais a idade mínima prescrita, nos termos do Artigo 3 da Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973, seja superior à idade em que cessa a escolarização obrigatória integral.


(2) Medidas análogas deveriam ser consideradas quando as exigências profissionais de uma determinada ocupação incluem uma idade mínima para admissão superior à idade em que termina a escolarização obrigatória integral.


II. Idade Mínima


6.A idade mínima definida deveria ser igual para todos os setores de uma atividade econômica.


7.(1) Os Países-membros deveriam ter como objetivo a elevação progressiva, para dezesseis anos, da idade mínima, para admissão a emprego ou trabalho, especificada em cumprimento do Artigo 2º da Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973.


(2) Onde a idade mínima para emprego ou trabalho coberto pelo Artigo 2º da Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973, estiver abaixo de 15 anos, urgentes providências deveriam ser tomadas para elevá-las a esse nível.


8.Onde não for imediatamente viável definir uma idade mínima para todo emprego na agricultura e em atividades correlatas nas áreas rurais, uma idade mínima deveria ser definida no mínimo para emprego em plantações e em outros empreendimentos agrícolas referidos no Artigo 5º, parágrafo 3º, da Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973.


III. Emprego ou trabalho perigoso


9.Onde a idade mínima para admissão a tipos de emprego ou de trabalho que possam comprometer a saúde, a segurança e a moral de adolescentes estiver ainda abaixo de dezoito anos, providências imediatas deveriam ser tomadas para elevá-la a esse nível.


10.(1) Na definição dos tipos de emprego ou de trabalho a que se refere o Artigo 3º da Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973, deveriam ser levadas em conta as pertinentes normas internacionais de trabalho, como as que dizem respeito a substâncias, agentes ou processos perigosos (inclusive radiações ionizantes), levantamento de cargas pesadas e trabalho subterrâneo.


(2) Deveria ser reexaminada periodicamente, em particular à luz dos progressos científicos e tecnológicos, e revista, se necessário, a lista dos tipos de emprego ou de trabalho em questão.


11.Onde não foi imediatamente definida, nos termos do Artigo 5º da Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973, uma idade mínima para certos setores da atividade econômica ou para certos tipos de empreendimentos, dispositivos adequados sobre a idade mínima deveriam ser aplicáveis, nesse particular, a tipos de emprego ou trabalho que ofereçam riscos para adolescentes.


IV. Condições de emprego


12.(1) Medidas deveriam ser tomadas para assegurar que as condições em que estão empregados ou trabalham crianças e adolescentes com menos de dezoito anos de idade alcancem padrões satisfatórios e neles sejam mantidas. Essas condições deveriam estar sob rigoroso controle.


(2) Medidas também deveriam ser tomadas para proteger e fiscalizar as condições em que crianças e adolescentes recebem orientação profissional ou treinamento dentro de empresas, instituições de treinamento e escolas de ensino profissional ou técnico, e para estabelecer padrões para sua proteção e desenvolvimento.


13.(1) Com relação à aplicação do parágrafo anterior e em cumprimento do Artigo 7º, parágrafo 3º, da Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973, especial atenção deveria ser dispensada:


a) ao provimento de uma justa remuneração, e sua proteção, tendo em vista o princípio de salário igual para trabalho igual;


b) à rigorosa limitação das horas diárias e semanais de trabalho, e à proibição de horas extras, de modo a deixar tempo suficiente para a educação e treinamento (inclusive o tempo necessário para os deveres de casa), para o repouso durante o dia e para atividades de lazer;


c) à concessão, em possibilidade de exceção, salvo em situação de real emergência, de um período consecutivo mínimo de doze horas de repouso noturno, e de costumeiros dias de repouso semanal;


d) à concessão de férias anuais remuneradas de pelo menos quatro semanas e, em qualquer hipótese, não mais curtas do que as concedidas a adultos;


e) à proteção por regimes de seguridade social, inclusive regimes de prestação em caso de acidentes de trabalho e de doenças de trabalho, assistência médica e prestação de auxílio-doença, quaisquer que sejam as condições de emprego ou de trabalho;


f) à manutenção de padrões satisfatórios de segurança e de saúde e instrução e supervisão apropriadas.


(2) O inciso (1) deste parágrafo aplica-se a marinheiros adolescentes na medida em que não se encontram protegidos em relação a questões tratadas pelas convenções ou recomendações internacionais do trabalho concernentes especificamente ao emprego marítimo.


V. Aplicação


14.(1) As medidas para garantir a efetiva aplicação da Convenção sobre a Idade Mínima, de 1973, e desta Recomendação deveriam incluir:


a) o fortalecimento, na medida em que for necessário, da fiscalização do trabalho e de serviços correlatos, como, por exemplo, o treinamento especial de fiscais para detectar e corrigir abusos no emprego ou trabalho de crianças e adolescentes;


b) o fortalecimento de serviços destinados à melhoria e a fiscalização do treinamento dentro das empresas.


(2) Deveria ser ressaltado o papel que pode ser desempenhado por fiscais no suprimento de informações e assessoramento sobre os meios eficazes de aplicar dispositivos pertinentes, bem como na efetiva execução de tais dispositivos.


(3) A fiscalização do trabalho e a fiscalização do treinamento em empresas deveriam ser estreitamente coordenadas com vistas a assegurar a maior eficiência econômica e, de um modo geral, os serviços de administração do trabalho deveriam funcionar em estreita colaboração com os serviços responsáveis pela educação, treinamento, bem-estar e orientação de crianças e adolescentes.


15.Atenção especial deveria ser dispensada:


a) à aplicação dos dispositivos relativos aos tipos perigosos de emprego ou trabalho, e


b) à prevenção do emprego ou trabalho de crianças e adolescentes durante as horas de aula, enquanto for obrigatório a educação ou o treinamento.


16.Deveriam ser tomadas as seguintes medidas para facilitar a verificação de idades:


a) As autoridades públicas deveriam manter um eficiente sistema de registros de nascimento, que inclua a emissão de certidões de nascimento;


b) Os empregadores deveriam ser obrigados a manter, e pôr à disposição da autoridade competente, registros ou outros documentos indicando os nomes e idades ou datas de nascimento, devidamente autenticados se possível, não só de crianças e adolescentes por eles empregados, mas também daqueles que recebem orientação ou treinamento em suas empresas;


c) Crianças e adolescentes que trabalhem nas ruas, em estabelecimentos ao ar livre, em lugares públicos, ou exerçam ocupações ambulantes ou em outras circunstâncias que tornem impraticável a verificação de registros de empregadores, deveriam portar licenças ou outros documentos que atestem que eles preenchem as condições necessárias para o trabalho em questão.


05. DECRETO Nº 4.137, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2002 (D.O.U. de 21.02.2002, Seção 1, p. 6). Institui a carteira de identidade funcional dos membros da Defensoria Pública da União e dá outras providências.


O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994,


DECRETA:


Art. 1º Fica instituída a carteira de identidade funcional dos membros da Defensoria Pública da União, com as características constantes do Anexo a este Decreto, com validade em todo o território nacional, a ser expedida pela Defensoria Pública-Geral da União.


Art. 2º Ao titular da carteira a que se refere o art. 1º são asseguradas, quando em serviço, as prerrogativas previstas no art. 44 da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, para o desempenho de sua missão institucional.


Art. 3º As carteiras serão numeradas segundo a ordem de antiguidade na carreira, cancelados os números anteriormente utilizados.


Art. 4º Em caso de aposentadoria, a carteira será substituída por outra em que se indique esta circunstância, mediante a utilização do termo "aposentado", mantendo-se o número da anteriormente utilizada.


Parágrafo único. Na carteira do aposentado, não se fará referência às garantias constantes do art. 2.


Art. 5º A perda do cargo obriga o titular da carteira à sua restituição imediata à Defensoria Pública-Geral da União.


Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.


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


FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Aloysio Nunes Ferreira Filho


ANEXO


Características da carteira de identidade dos membros da Defensoria Pública da União


1.Dimensões: carteira aberta: 15 cm x 10 cm.


2.Externamente: em couro vermelho, dividida em três partes, com duas dobras: no anverso, o símbolo das Armas da República em metal e as inscrições "República Federativa do Brasil" e "Defensoria Pública da União", impressas em dourado.


3.Internamente: dividida em três partes, com duas dobras.


3.1Da cédula de identidade funcional, confeccionada em papel branco com as Armas da República em marca d`água, constará:


a) na primeira dobra: o nome da instituição impresso, o número da cédula, o número de inscrição do titular na Ordem dos Advogados do Brasil, seu nome, a filiação, o cargo, a data de admissão, o tipo sanguíneo e fator RH, o CPF, a nacionalidade, a naturalidade e a assinatura do titular da cédula de identidade, cortada por uma faixa diagonal verde-amarela;


b) na parte central: o cargo do titular, uma fotografia no tamanho 2x2 e, no rodapé a inscrição "válida em todo território nacional - Decreto nº....../...",


c) na última dobra: as Armas da República impressa na cor original, as prerrogativas dos membros, quando em serviço, constantes do art. 44 da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, a data de expedição e assinatura do Defensor Público-Geral da União.


06. DECRETO Nº 4.145, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2002 (D.O.U. de 26.02.2002, Seção 1, p. 3). Dá nova redação ao caput do art. 1º do Decreto nº 4.131, de 14 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre medidas emergenciais de redução do consumo de energia elétrica no âmbito da Administração Pública Federal.


 O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto na Medida Provisória no 2.198-5, de 24 de agosto de 2001,


DECRETA:


Art. 1o  O caput do art. 1º do Decreto nº 4.131, de 14 de fevereiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:


"Art. 1o  Os órgãos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional deverão observar meta de consumo de energia elétrica correspondente a oitenta e dois vírgula cinco por cento do consumo mensal, tendo por referência o mesmo mês do ano 2000, a partir de fevereiro de 2002." (NR)


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


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


MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL, Pedro Parente


PORTARIAS       


07. PORTARIA Nº 50, DE 31 DE JANEIRO DE 2002, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (D.O.U. de 04.02.2002, Seção 1, p. 96). 


O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, inciso II, da Constituição Federal, e


Considerando a implantação de sistema informatizado de acompanhamento e controle dos processos de concessão de registro sindical; e


Considerando as diretrizes do Programa Nacional de Desburocratização, voltadas para a racionalização e simplificação de procedimentos na Administração Pública Federal, resolve:


Art. 1º Aprovar o novo modelo de certidão de registro sindical, na forma do Anexo a esta Portaria.


Art. 2º As certidões de registro sindical emitidas antes desta Portaria, em caráter provisório, com validade de dois anos, passam a ter caráter definitivo, não necessitando renovação.


Art. 3º Fica revogada a Portaria n.º 1, de 3 de maio de 2001, da Secretaria de Relações do Trabalho.


Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.


ANEXO


MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO


SECRETARIA DE RELAÇÕES DO TRABALHO


COORDENAÇÃO GERAL DE REGISTRO SINDICAL


CERTIDÃO


**********O SECRETÁRIO DE RELAÇÕES DO TRABALHO, no uso das suas atribuições, e considerando o disposto na Portaria 343/00, CERTIFICA para fins de direito que consta do Cadastro Nacional de Entidades Sindicais - CNES, o registro sindical referente ao processo de n.º XXXXX.XXXXX/XX, do(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , representante da categoria XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com abrangência XXXXXXXXXXXXXXXX e base territorial no(s) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, concedido por despacho publicado no Diário Oficial da União em __/__/__, seção __, p. __. Eu, XXXXXXXXXXXXXXXX______________________, Coordenador(a)-Geral de Registro Sindical, a conferi.


Brasília, de              de .


___________________


Secretário de Relações do Trabalho


FRANCISCO DORNELLES


08. PORTARIA Nº 03, DE 23 DE JANEIRO DE 2002, DA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NO RIO GRANDE DO SUL – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (D.O.U. de 07.02.2002, 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. 012903/2001-88 resolve:


Artigo 1º: Conceder autorização à empresa Springer Carrier Ltda, situado a Rua Berto Círio, n.º 521 em Canoas, para reduzir o intervalo para repouso e alimentação para 30 minutos para o(s) empregado(s), 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 23.01.2002 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 ÀVILA FERREIRA


09. PORTARIA Nº 479, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.02.2002, 1º Caderno, p. 87).


A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, Considerando a publicação da Resolução Administrativa nº 08/2001 que, ao estabelecer regras sobre a ordem do  serviço judiciário no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, determinou a convocação de 24 (vinte quatro) Juízes do Trabalho Titulares de Vara para atuar no Tribunal a partir de 06 de fevereiro de 2002; Considerando os termos do artigo 240 do Regimento Interno, dispondo sobre a organização de um gabinete para o apoio dos Juízes convocados para atuar no Tribunal; Considerando a necessidade de adoção de procedimentos  uniformes  com relação a estrutura, lotação de servidores e funções comissionadas para compor este gabinete de apoio, RESOLVE:


Art. 1º.   Durante o período do regime de exceção, não-excedente de dezoito meses, os Juízes convocados, bem como os servidores que comporão a estrutura de apoio aos mesmos, disporão de local de trabalho no 3º e no 4º andares do prédio-sede do Tribunal.


Art. 2º. O gabinete para apoio dos Juízes convocados será integrado por 48  (quarenta e oito) servidores, que deverão ocupar 24 (vinte e quatro) funções comissionadas FC-05 e 24 (vinte e quatro) funções comissionadas FC-02.


Art. 3º. As 24 (vinte e quatro) funções comissionadas FC-05 serão vinculadas, enquanto durar o regime de exceção, ao Gabinete do Diretor-Geral de Coordenação Judiciária, e seus detentores prestarão serviço junto ao gabinete de apoio, no prédio-sede do Tribunal.


Art. 4º. As funções comissionadas FC-02 dos Secretários Especializados das Varas cujos Juízes Titulares encontrem-se convocados para atuar no Tribunal serão vinculadas, enquanto durar o regime de exceção, ao Gabinete do Diretor-Geral de Coordenação Judiciária, e seus detentores prestarão serviço junto ao gabinete de apoio, no prédio-sede do Tribunal, excetuados aqueles servidores lotados em unidades judiciárias do interior do Estado, os quais permanecerão a elas vinculados, sem deslocamento para a Capital.


Parágrafo único. Quando se tratar de servidor lotado em unidade judiciária do interior do Estado, caso seja de seu interesse - e do Magistrado assessorado - que os serviços sejam prestados no prédio-sede do Tribunal, deverá ser formulado requerimento pelo servidor solicitando sua lotação em caráter provisório no Gabinete do Diretor-Geral de Coordenação Judiciária.


Art. 5º. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal.


ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA


Presidente


010. PORTARIA Nº 480, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.02.2002, 1º Caderno, p. 87).


A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, e considerando os termos do regime de exceção instituído pela Resolução 08/2001, e considerando a necessária disponibilidade de funções para a organização de gabinete para atendimento aos juízes convocados a partir de 06.2.2002, na forma do artigo 3º da Portaria 479/02 desta Presidência, resolve DESVINCULAR das respectivas unidades,  em caráter temporário, enquanto perdurar o regime de exceção, as funções abaixo relacionadas, vinculando-as ao Gabinete do Diretor-Geral de Coordenação Judiciária:


a) 03 (três) funções comissionadas de Assistente Administrativo Gab. (FC05), da Assessoria Judiciária; 


b) 01 (uma) função comissionada de Assistente Administrativo Gab. (FC05), do Gabinete do Juiz Corregedor.


c) 01 (uma) função comissionada de Assistente Administrativo Gab. (FC05), do Gabinete do Juiz Vice-Corregedor.


d) 16 (dezesseis) funções comissionadas de Assistente Administrativo Gab. (FC05), do Gabinete Unificado de Juízes Convocados.


e) 02 (duas) funções comissionadas de Secretário Especializado de Gabinete (FC02), do Gabinete Unificado de Juízes Convocados.


Esta Portaria entra em vigor a contar da sua publicação.


ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA


Presidente


011. PORTARIA Nº 704, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 28.02.2002, Seção 1, p. 66).


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 25.02.2002, a Dra. ENY ONDINA COSTA DA SILVA, Juíza Titular da Vara do Trabalho de IJUÌ,  para a 3ª Vara do Trabalho de SAPIRANGA, que se 


encontra vaga em virtude da remoção, a pedido, do Dr. RAUL ZORATTO SANVICENTE, conforme Portaria nº 295/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


012. PORTARIA Nº 730, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 28.02.2002, Seção 1, p. 66).


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 25.02.2002, a Dra. ANTÔNIA MARA VIEIRA LOGUÉRCIO, Juíza Titular da Vara do Trabalho de SANTO ÂNGELO, para a 1ª Vara do Trabalho de SANTA MARIA, que se encontra vaga em virtude da posse da Juíza Titular, Dra. TANIA MACIEL DE SOUZA, no cargo de Juiz Togado deste Tribunal. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


ATOS


013. ATO Nº 01, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO (D.J.U. de 06.02.2002, Seção 1, p. 848).


O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas atribuições regimentais, expede o presente Ato de composição do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em virtude da posse dos novos Conselheiros.


MEMBROS NATOS E PERMENTES


Ministro Almir Pazzianotto Pinto – Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho


Ministro Francisco Fausto Paula de Medeiros – Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.


Ministro Vantuil Abdala – Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho e Coordenador-Geral da Justiça do Trabalho


MEMBROS TITULARES


Ministro Ronaldo Lopes Leal


Ministro Rider Nogueira de Brito


Ministro José Luciano de Castilho Pereira


MEMBROS SUPLENTES


Ministro Milton de Moura França


Ministro João Oreste Dalazen


Ministro Gelson de Azevedo


MEMBROS TITULARES


Juiz Francisco Antônio de Oliveira – Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região


Juiz Darcy Carlos Mahle – Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região


Juíza Lília Leonor Abreu – Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região


MEMBROS SUPLENTES


Juíza Ana Maria Schuler Gomes – Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região


Juiz André Luiz Moraes de Oliveira – Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região


Dê-se ciência.


Publique-se no D.J. e B.I.


ALMIR PAZZIANOTTO PINTO


Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho


014. ATO DECLARATÓRIO Nº 04, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002, DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO - SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (D.O.U.  de 22.02.2002, Seção 1, pp. 66-68). Aprova, revisa e consolida precedentes administrativos.


O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO, no uso de sua competência regimental, resolve:


I - aprovar os precedentes administrativos de nº 31 a nº 50, resultantes de posicionamentos firmados na Coordenação-Geral de Normatização e Análise de Recursos;


II - revisar os precedentes de nº 01 a nº 30;


III - consolidar todos os precedentes administrativos aprovados, conforme anexo I deste ato;


IV - os precedentes administrativos em anexo deverão orientar a ação dos Auditores-Fiscais do Trabalho no exercício de suas atribuições.


LEONARDO SOARES DE OLIVEIRA


ANEXO I


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 1


FGTS. PARCELAMENTO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PERCENTUAL DE 8% SOBRE PARTE DA REMUNERAÇÃO DEVIDA. A comprovação do recolhimento das competências notificadas ou da concessão de parcelamento de débito efetivados antes da lavratura da notificação acarreta sua declaração de insubsistência. Já o simples pedido de parcelamento do débito junto à Caixa Econômica Federal - CEF, sem a formalização de sua concessão, não impede o ato fiscalizador, tampouco a lavratura da notificação de débito.


REFERÊNCIA NORMATIVA : Art. 31, §1º, da Portaria MTb nº 148, de 25/01/96.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 2


AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA FORA DO LOCAL DE INSPEÇÃO. CONSEQÜÊNCIA. Não acarreta nulidade a falta de justificativa, no próprio auto de infração, do porquê de sua lavratura fora do local de inspeção, pois trata-se de formalidade que não é da essência do ato. Também a lavratura fora do prazo de 24 horas ou protocolo fora do prazo de 48 horas não acarretam nulidade, mas podem ensejar responsabilização administrativa do Auditor - Fiscal do Trabalho.


REFERÊNCIA NORMATIVA : Art. 629, §1º, da CLT.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 3


FGTS. VALE-TRANSPORTE. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PERCENTUAL DE 8% SOBRE PARTE DA REMUNERAÇÃO DEVIDA. O vale-transporte não terá natureza salarial, não se incorporará à remuneração para quaisquer efeitos e tampouco constituirá base de incidência do FGTS, desde que fornecido de acordo com o disposto no art. 2º, II da Lei nº 7418/85. O vale-transporte pago em dinheiro tem natureza salarial e repercussão no FGTS.


REFERÊNCIA NORMATIVA : art. 2º e alíneas, da Lei nº 7.418/85 e art. 5º e 6º Decreto nº 95.247/87.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 4


FGTS. DEPÓSITO APÓS LAVRATURA DA NOTIFICAÇÃO PARA DEPÓSITO DO FGTS -NDFG. A defesa a auto de infração lavrado por deixar o empregador de efetuar os depósitos fundiários, com os acréscimos legais, após notificado pela fiscalização, deve limitar-se à comprovação de parcelamento ou pagamento correspondente. A discussão acerca do mérito sobre a existência ou acerto do débito apurado encerra-se com o processo de Notificação para Depósito do FGTS -NDFG que lhe deu origem.


REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 23, § 1º, inciso V da Lei nº 8.036, de 1990.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 5


SUCESSÃO TRABALHISTA. Não prospera a alegação de que a infração tenha ocorrido quando o vínculo de emprego existia com o empregador anterior. Caracterizada a sucessão, o novo empregador assume os ônus trabalhistas.


REFERÊNCIA NORMATIVA : art. 448 da CLT.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 6


FGTS. GRATIFICAÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PERCENTUAL DE 8% SOBRE PARTE DA REMUNERAÇÃO DEVIDA. A gratificação, bem como comissões, percentagens ou abonos pagos pelo empregador, integram o salário. Conseqüentemente, são base de cálculo para o FGTS.


REFERÊNCIA NORMATIVA : art. 457 e 458, CLT; Lei nº 8036/90, art. 15.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 7


RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. DEPÓSITO RECURSAL DENTRO DO PRAZO. Não é suficiente para o conhecimento do recurso a efetivação do depósito dentro do prazo legal. É necessário que também o recurso administrativo seja aviado no decêndio legal.


REFERÊNCIA NORMATIVA : Art. 636 caput e § 1º da CLT e art. 33 da Portaria nº 148, de 25 de janeiro de 1996.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 8


REGISTRO. REPRESENTANTE COMERCIAL. Para a caracterização de atividade autônoma do representante comercial, é imprescindível a comprovação de sua inscrição no Conselho respectivo.


REFERÊNCIA NORMATIVA : art. 41, caput da CLT.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 9


AUTORIZAÇÃO PARA O TRABALHO EM FERIADOS NACIONAIS E RELIGIOSOS VIA ACORDO COLETIVO OU CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. NECESSIDADE DE PRÉVIA PERMISSÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE EM MATÉRIA DE TRABALHO. Os acordos coletivos ou convenções coletivas de trabalho podem estabelecer as regras de remuneração e/ou compensação para o trabalho em dias feriados, mas não são instrumentos hábeis para afastar a competência da autoridade em matéria de trabalho para exercer o controle do trabalho em tais dias.


REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 70 da CLT.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 10


JORNADA. TELEFONISTA DE MESA. Independente do ramo de atividade do empregador, aplica- se o disposto no art. 227 da CLT, e seus parágrafos, ao exercente das funções de telefonista: jornada de seis horas diárias . Inteligência do Enunciado nº 178 do Tribunal Superior do Trabalho - TST.


REFERÊNCIA NORMATIVA : art. 227 da CLT.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 11


INSPEÇÃO DO TRABALHO. ROL NÃO TAXATIVO QUANTO AOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À INSPEÇÃO DO TRABALHO. FITAS DO CAIXA BANCÁRIO. Fitas do caixa bancário são considerados documentos necessários à inspeção do trabalho. O sigilo das informações financeiras é da responsabilidade do Auditor-Fiscal do Trabalho, que também, por lei, deve guardar sigilo profissional.


REFERÊNCIA NORMATIVA : art. 630, §§ 3º e 4º da CLT c/c art. 6º do Regulamento da Inspeção do Trabalho - RIT, aprovado pelo Decreto nº 55.841, de 1965.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 12


INSPEÇÃO DO TRABALHO. Notificação para apresentação de documentos em dia certo e hora incerta, caracteriza infração somente quando transcorrer completamente o dia sem a apresentação.


REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 630 § 3º e 4º , da C.L.T.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 13


INSPEÇÃO DO TRABALHO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO INEXISTENTE. Desatendida pelo empregador obrigação legal cujo cumprimento se exterioriza em documento não apresentado, cabível a autuação específica e não por falta de apresentação de documentos. Isso porque é impossível a apresentação de documento que só existiria caso cumprida a obrigação.


REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 630 § 3º e 4º , da C.L.T.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 14


MULTA. VALOR SEM EXPRESSÃO ECONÔMICA. PROCESSAMENTO REGULAR OBRIGATÓRIO. A impossibilidade de impor multa ao infrator em virtude da desatualização ou inexpressividade de seu valor, não obsta o processamento regular do auto de infração e sua declaração de subsistência, uma vez que o instituto da reincidência e a possibilidade de ulterior atualização daquele valor impedem-lhe pronto arquivamento.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 15


SALÁRIO. EMPREGADOR E EQUIPARADOS. ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS. PRAZO LEGAL. Equiparam-se ao empregador, para os efeitos da relação de emprego, as pessoas e entidades referidas no § 1º do art. 2º da CLT. A partir do momento em que a instituição sem fins lucrativos contrata empregados, assume todas as obrigações dessa relação jurídica, não podendo repassar aos seus empregados o risco de sua atividade. Os salários, portanto, devem ser pagos no prazo legal, sob pena de imposição de sanção administrativa.


REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 2º § 1º da CLT.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 16


INSPEÇÃO EM EMPRESAS SUJEITAS A DUPLA VISITA. CRITÉRIO PARA CONTAGEM DOS PRAZOS CONCEDIDOS. Quando aplicável a concessão do prazo para exibição de documentos, não inferior a dois nem superior a oito dias, sua contagem deve se dar com exclusão do dia do início e inclusão do dia do término, sendo irrelevante o horário em que se procedeu à notificação.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 17


DESCANSO. TRABALHO EM FERIADOS. DECISÃO JUDICIAL. São insubsistentes os autos lavrados contra empregadores amparados por decisão judicial que os permita manter trabalhadores em atividade em dias feriados.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 18


FGTS. NOTIFICAÇÃO PARA DEPÓSITO DO FGTS. NOTIFICAÇÃO PARA DEPÓSITO DO FGTS - NDFG. PAGAMENTOS POSTERIORES AO LEVANTAMENTO. A quitação de valores relativos a competências levantadas em Notificação para Depósito do FGTS - NDFG não acarreta sua improcedência. Cabe ao Agente Operador do Fundo, Caixa Econômica Federal - CEF deduzir os valores pagos a posteriori, quando da verificação de quitação do débito.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 19


FGTS. NOTIFICAÇÃO PARA DEPÓSITO DO FGTS - NDFG. PARCELAMENTO NÃO FORMALIZADO. Não obsta a lavratura da Notificação para Depósito do FGTS - -NDFG processo de parcelamento em andamento junto ao Agente Operador do Fundo, Caixa Econômica Federal CEF, ainda sem a devida formalização.


REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 20 § 4º da IN/SIT/MTE nº 17, de 31 de julho de 2000.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 20


FGTS. NOTIFICAÇÃO PARA DEPÓSITO DO FGTS -NDFG. ÔNUS DA PROVA. Os documentos com os quais pretende o notificado fazer prova de suas alegações ou de quitação de débitos devem acompanhar a defesa. Descabe à Administração diligenciar em favor do notificado.


REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 24 da Portaria/MTE nº 148, de 25 de janeiro de 1996.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO N° 21


CTPS. INUTILIZAÇÃO. Ao lançar na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS anotações prejudiciais ao trabalhador, a empresa tornou aquele documento inútil para uso, mesmo que objetivamente apenas uma das folhas tenha sido inutilizada. Autuação procedente.


REFERÊNCIA NORMATIVA: art. 52 CLT.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO N° 22


INSPEÇÃO DO TRABALHO. LIVRE ACESSO. A prerrogativa do Auditor-Fiscal do Trabalho - AFT de ter livre acesso a todas as dependências dos estabelecimentos sujeitos ao regime da legislação trabalhista compreende não só o direito de ingressar mas também o de permanecer no local, para o exercício de sua ação fiscal.


REFERÊNCIA NORMATIVA: art. 630 § 3° da CLT.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO N° 23


JORNADA. CONTROLE ALTERNATIVO. Os sistemas alternativos de controle de jornada só podem ser utilizados quando autorizados por convenção ou acordo coletivo.


REFERÊNCIA NORMATIVA: art. 7° XXVI da Constituição Federal, art. 74 § 2° da CLT e Portaria n° 1.120, de 8 de novembro de 1995.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO N° 24


REGISTRO. AUTENTICAÇÃO DE LIVRO, FOLHA OU SISTEMA ELETRÔNICO. Após a edição da Portaria nº 739, de 29 de agosto de 1997, descabe autuação por falta de autenticação do sistema de registro de empregados, no prazo legal, uma vez autorizada a autenticação pelo Auditor- Fiscal do Trabalho quando de sua visita fiscal. A partir da revogação do art. 42 da CLT, a obrigação legal de autenticação deixou de existir.


REFERÊNCIA NORMATIVA: art. 42 CLT, art. 2° § 2° da Portaria n° 739 de 29 de agosto de 1997 e Lei Nº 10.243, de 19 de Junho de 2001.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO N° 25


GRATIFICAÇÃO NATALINA. PRAZO. A lei dispõe que o prazo para pagamento da gratificação natalina é o dia 20 de dezembro de cada ano. Recaindo o dia 20 em domingo ou feriado, o pagamento deve ser antecipado. Não há que se falar em prorrogação para o primeiro dia útil subsequente.


REFERÊNCIA NORMATIVA: art. 1° da Lei n° 4.749, de 12 de agosto de 1965.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO N° 26


JORNADA. TELEFONISTA. TELEMARKETING. Não se aplica ao operador de telemarketing a proteção especial prevista no art. 227 da CLT, uma vez que é ele um vendedor que busca o objetivo de seu trabalho utilizando-se de aparelho telefônico, diferentemente do telefonista, cuja função é receber e efetuar ligações.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 27


RESCISÃO CONTRATUAL. HOMOLOGAÇÃO. ENTIDADES PÚBLICAS. A União, os Estados e os Municípios, as autarquias e as fundações de direito público que não explorem atividade econômica não estão sujeitos à assistência mencionada no art. 477 da CLT, face à presunção de legitimidade de seus atos.


REFERÊNCIA NORMATIVA: art. 1°, I do Dec-Lei n° 779, de 21 de agosto de 1969 e art. 477 CLT.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO N° 28


RESCISÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO DE VERBAS FORA DO PRAZO LEGAL. O pagamento da multa em favor do empregado não exime o autuado da multa administrativa, uma vez que são penalidades distintas: a primeira beneficia o empregado, enquanto a segunda destina-se ao Poder Público.


REFERÊNCIA NORMATIVA: art. 477 § 8° da CLT.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO N° 29


JORNADA. BANCÁRIOS. PRORROGAÇÃO DE JORNADA. INTERVALO PARA REPOUSO OU ALIMENTAÇÃO. Ao estabelecer que a jornada normal de seis horas dos bancários poderá ser excepcionalmente prorrogada até oito horas diárias, observados os preceitos gerais sobre duração do trabalho, o art. 225 da CLT atraiu a incidência da regra do art. 71 do mesmo diploma, que prevê a obrigatoriedade de concessão de intervalo para repouso ou alimentação de, no mínimo uma e, no máximo, duas horas.


REFERÊNCIA NORMATIVA: art. 71 e art. 225, ambos da CLT.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO N° 30


JORNADA. PRORROGAÇÃO. CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO. A mera inserção em acordo ou convenção coletiva de cláusula com previsão de percentuais acima de cinqüenta por cento para a remuneração das horas extraordinárias, por si só, não autoriza o elastecimento da jornada normal de trabalho. Imprescindível autorização expressa, pois o acessório, exigido pelo § 1° do art. 59, não substitui o principal, cuja obrigação decorre do caput.


REFERÊNCIA NORMATIVANA: art. 59 da CLT.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 31


JORNADA. PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE IMPERIOSA. I - Os serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízos manifestos autorizam a prorrogação da jornada apenas até 12 horas, caracterizando-se como tais aqueles que, por impossibilidade decorrente de sua própria natureza, não podem ser paralisados num dia e retomados no seguinte, sem ocasionar prejuízos graves e imediatos. II - Se a paralisação é apenas inconveniente, por acarretar atrasos ou outros transtornos, a necessidade de continuação do trabalho não se caracteriza como imperiosa e o excesso de jornada não se justifica.


REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 59, caput , e art. 61 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 32


PROCESSUAL. RECURSO INTEMPESTIVO. O recurso administrativo protocolizado fora do prazo não deve ter seu mérito analisado, uma vez que, ausente um dos pressupostos de sua admissibilidade, não pode ser conhecido. O mesmo se aplica à defesa intempestiva.


REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 629 § 3º e 636 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 33


JORNADA. PRORROGAÇÃO. EFEITOS DO PAGAMENTO RELATIVO AO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO. O pagamento do adicional por serviço extraordinário não elide a infração pela prorrogação de jornada além dos limites legais ou convencionais, uma vez que o serviço extraordinário deve ser remunerado, independentemente de sua licitude. Isso porque as normas limitadoras da jornada visam a evitar males ao trabalhador, protegendo-lhe a saúde e o bem-estar, não se prestando a retribuição pecuniária como substituta da proteção ao bem jurídico.


REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 59 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 34


FGTS. CESTA BÁSICA. FALTA DE RECOLHIMENO DO PERCENTUAL DE 8% SOBRE PARTE DA REMUNERAÇÃO DEVIDA. O valor pago pelo empregador ao empregado a título de cesta básica ou outro fornecimento de alimentação realizado à margem do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT deve compor a base de cálculo do FGTS, pois se trata de salário in natura.


REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 35


SALÁRIO. PAGAMENTO FORA DO PRAZO LEGAL. DIFICULDADES ECONÔMICAS. Dificuldades econômicas do empregador, decorrentes de inadimplemento contratual de clientes, retração de mercado ou de outros transtornos inerentes à atividade empreendedora, não autorizam o atraso no pagamento de salários, uma vez que, salvo exceções expressamente previstas em lei, os riscos do negócio devem ser suportados exclusivamente pelo empregador.


REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 2º e art. 459, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 36


REGISTRO DE EMPREGADOS. EMPRESA PÚBLICA E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUTUAÇÃO CAPITULADA NO ART. 41 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO-CLT. LEGALIDADE. I - A autuação por falta de registro de empregados em empresas públicas e sociedades de economia mista não contraria o dispositivo constitucional que veda a contratação sem prévia aprovação em concurso público, tampouco as reiteradas decisões judiciais que declaram a nulidade das contratações irregulares. II - Cabe ao Auditor-Fiscal do Trabalho verificar o cumprimento da obrigação legal de formalização do vínculo de emprego quando houver trabalho subordinado e, descumprida a norma, proceder à autuação por falta de registro, independentemente do motivo pelo qual o contrato não se formalizou ou da existência de efeitos contratuais de cunho material e patrimonial, questões cujo controle está afeto a outros órgãos do Executivo e ao Poder Judiciário.


REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 2º, 3º, 41 e 626 da CLT; Art. 37 e 173 da Constituição Federal de 1988


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 37


RESCISÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL PARA PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. A propositura fora do prazo legal de ação judicial de consignação em pagamento para pagamento das verbas rescisórias não afasta a mora da empresa autuada em relação ao prazo legal para cumprimento da obrigação.


REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 38


INSPEÇÃO DO TRABALHO. ACOMPANHAMENTO DA AÇÃO FISCAL POR REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES. Os empregadores estão obrigados a franquear seus estabelecimentos à visita de representantes dos trabalhadores que acompanhem ação de inspeção trabalhista das condições de segurança e saúde do trabalhador.


REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 200 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, Norma Regulamentadora - NR 1, item 1.7 alínea "d".


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 39


EMPREGADOS EM TABELIONATOS. NATUREZA JURÍDICA DO VÍNCULO. É de natureza celetista o vínculo dos empregados em tabelionatos contratados após a edição da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, bem como o dos servidores admitidos antes da Constituição Federal de 1988 em regime estatutário ou especial que tenham feito opção expressa pelo regime.


REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 236 da Constituição Federal de 1988, Art. 32 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, Lei nº 9.534, de 10 de dezembro de 1997, Lei nº 9.812, de 10 de agosto de 1999.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 40


INSPEÇÃO DO TRABALHO. DOCUMENTOS SUJEITOS À FISCALIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE EMPREGADO. Os documentos sujeitos a inspeção devem permanecer no local de trabalho do empregado. Em caso de ser o empregado deslocado para prestar serviço em outro estabelecimento da empresa, devem acompanhá-lo para o novo local de trabalho o seu controle de jornada e seus registros funcionais, onde será anotada a respectiva transferência.


REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 630 § 4º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e Art. 3º da Portaria nº 1.121, de 8 de novembro de 1995.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 41


REMUNERAÇÃO. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL NOTURNO.


I - Cabível a repercussão do adicional noturno nos cálculos do repouso semanal remunerado de empregado que tem salário pago na base da unidade dia ou mensalistas e quinzenalistas cujo trabalho não seja exclusivamente noturno. II - Para os empregados mensalistas ou quinzenalistas que cumprem jornada exclusivamente noturna, o salário acrescido do adicional de 20% já inclui a remuneração do repouso.


REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 73 da CLT; Art. 7º da Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 42


JORNADA. OBRIGATORIEDADE DE CONTROLE. Os empregadores não sujeitos à obrigação legal de manter sistema de controle de jornada de seus empregados, mas que deles se utilizam de forma irregular, não são passíveis de autuação, uma vez ser impossível infringir norma que não se está obrigado a cumprir. No entanto, caso o Auditor-Fiscal do Trabalho tenha acesso a tal controle, poderá dele extrair elementos de convicção para autuação por outras infrações, que não a de manter sistema de controle de jornada.


REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 74 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 43


INSPEÇÃO DO TRABALHO. DOCUMENTOS SUJEITOS A INSPEÇÃO. APRESENTAÇÃO PARCIAL. A alegação em defesa de que não foi exibida ao Auditor-Fiscal do Trabalho apenas parte dos documentos mencionados no auto de infração acarreta a procedência total da autuação, uma vez que a infração ao art. 630 § 3º e 4º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT não comporta subsistência parcial.


REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 630 § 3º e 4º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 44


INSPEÇÃO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DOS AUDITORES-FISCAIS DO TRABALHO MÉDICOS E ENGENHEIROS. Os Auditores-Fiscais do Trabalho médicos e engenheiros têm competência para lavrar auto de infração capitulado no art. 41 da CLT, ao constatarem falta de registro de empregado.


REFERÊNCIA NORMATIVA: Medida Provisória nº 2.175-29, de 24 de agosto de 2001.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 45


TRABALHO EM DOMINGOS E FERIADOS. COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL. I- O comércio varejista em geral, inclusive supermercados, pode manter trabalhadores laborando aos domingos, independentemente de convenção ou acordo coletivo e de autorização municipal, desde 09/11/97 , data da introdução da autorização legislativa no ordenamento jurídico. II - A partir de então, descabe ao Auditor-Fiscal do Trabalho proceder a autuação por trabalho de empregados aos domingos nesse ramo de atividade, haja vista a autorização legal para tal prática. III - Por sua vez, a abertura do comércio aos domingos é de competência municipal e a verificação do cumprimento das normas do município incumbe à fiscalização de posturas local. IV - Não tendo sido contemplado na lei permissivo para trabalho em feriados, permanecem aplicáveis as disposições contidas no Decreto nº 27.048, de 12 de agosto de 1949.


REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 6º da Lei nº 10.101 de 19 de dezembro de 2000 e Decreto nº 27.048, 12 de agosto de 1949.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 46


JORNADA. DESCANSO SEMANAL REMUNERADO. PERIODICIDADE. O descanso semanal remunerado deve ser concedido ao trabalhador uma vez em cada semana, entendida esta como o período compreendido entre segunda-feira e domingo. Inexiste obrigação legal de concessão de descanso no dia imediatamente após o sexto dia de trabalho, sistema conhecido como de descanso hebdomadário.


REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 11 do Decreto nº 27.048, de 12 de agosto de 1949.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 47


CONVENÇÃO E ACORDO COLETIVOS. HIERARQUIA DE NORMAS AUTÔNOMAS. TEORIA CUMULATIVA. Ao dispor que as condições estabelecidas em convenção coletiva, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo, a CLT adotou a teoria cumulativa. Não haverá, portanto, prevalência de toda a convenção sobre o acordo, mas serão aplicadas as cláusulas mais favoráveis, independentemente de sua fonte.


REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 620 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 48


TRABALHO TEMPORÁRIO. CONTROLE DE JORNADA. RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO. Embora seja a tomadora quem usufrua da prestação de serviço temporário, o vínculo trabalhista e, portanto, a dependência jurídica, ocorrem em relação à empresa fornecedora de trabalho temporário, sendo esta parte legítima para suportar autuações por infração referente a jornada de trabalho.


REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 2º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 49


JORNADA. CONTROLE. GERENTES. O empregador não está desobrigado de controlar a jornada de empregado que detenha simples título de gerente, mas que não possua poderes de gestão nem perceba gratificação de função superior a 40% do salário efetivo.


REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 62, II e parágrafo único e art. 72 § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.


PRECEDENTE ADMINISTRATIVO Nº 50


REMUNERAÇÃO. DIÁRIAS DE VIAGEM QUE EXCEDEM 50% DO SALÁRIO. NATUREZA JURÍDICA. É ônus do empregador afastar a presunção de que as diárias de viagem que excedam a 50% do salário do empregado têm natureza salarial, pela comprovação de que o empregado presta contas de suas despesas, recebendo os valores a título de ressarcimento.


REFERÊNCIA NORMATIVA: Art. 457, § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e Instrução Normativa nº 8, de 1º de novembro de 1991.


INFORMATIVOS DO STF


015. INFORMATIVO Nº 253/STF – 03 a 07 de dezembro de 2001.


PLENÁRIO


ADPF: Constitucionalidade


Iniciado o julgamento de medida liminar em ação direta ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contra a íntegra da Lei 9.882/99 - que dispõe sobre o processo e julgamento da argüição de descumprimento de preceito fundamental -, e em especial, contra o parágrafo único, inciso I, do art. 1º, o § 3º do art. 5º, o art. 10, caput e § 3º e o art. 11, todos da mesma Lei. 


ADInMC 2.231-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 5.12.2001.(ADI-2231)


ADPF: Controle Concentrado


O Min. Néri da Silveira, relator, em face da generalidade da formulação do parágrafo único do art. 1º, considerou que esse dispositivo autorizaria, além da argüição autônoma de caráter abstrato, a argüição incidental em processos em curso, a qual não poderia ser criada pelo legislador ordinário, mas, tão-só, por via de emenda constitucional, e, portanto, proferiu voto no sentido de dar ao texto interpretação conforme à CF a fim de excluir de sua aplicação controvérsias constitucionais concretamente já postas em juízo ("Parágrafo único - Caberá também argüição de descumprimento de preceito fundamental: I - quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição;"). Conseqüentemente, o Min. Néri também votou pelo deferimento da liminar para suspender a eficácia do § 3º do art. 5º, por estar relacionado com a argüição incidental em processos em concreto ("A liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da argüição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada."). 


ADInMC 2.231-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 5.12.2001.(ADI-2231)


ADPF: Modulação Temporal de seus Efeitos


No tocante ao art. 11 ("Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, no processo de argüição de descumprimento de preceito fundamental, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado."), o Min. Néri da Silveira votou pelo indeferimento da medida cautelar por considerar que, cuidando-se de processo de natureza objetiva, não há norma constitucional que impeça o legislador ordinário autorizar o STF a restringir, em casos excepcionais, por razões de segurança jurídica, os efeitos de suas decisões. 


ADInMC 2.231-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 5.12.2001.(ADI-2231)


ADPF: Efeito Vinculante


Quanto ao art. 10, caput, e § 3º - "julgada a ação, far-se-á comunicação às autoridades ou órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental" (caput), decisão essa que terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público (§ 3º) -, o Min. Néri da Silveira, relator, proferiu voto no sentido de indeferir a liminar, por entender que o efeito vinculante não tem natureza constitucional, podendo o legislador ordinário disciplinar a eficácia das decisões judiciais, especialmente porque a CF remete expressamente à lei a disciplina da ADPF (CF, art. 102, § 1º). Em síntese, o Min. Néri da Silveira considerou que, à primeira vista, a Lei 9.882/99 é constitucional na parte em que cuida do processo de natureza objetiva, e que a suspensão cautelar dos dispositivos por ele mencionados não esvaziaria a Lei em sua íntegra. Em seguida, o Min. Sepúlveda Pertence, salientando que é relator de duas ações diretas (2.154-DF e 2.558-DF) que têm questões em comum com a presente ação, pediu vista dos autos. 


ADInMC 2.231-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 5.12.2001.(ADI-2231)


016. INFORMATIVO Nº 254/STF – 10 a 14 de dezembro de 2001.


PLENÁRIO


Juízo Arbitral: Constitucionalidade


Concluído o julgamento de agravo regimental em sentença estrangeira em que se discutia incidentalmente a constitucionalidade da Lei 9.307/96 - Lei de Arbitragem (v. Informativos 71, 211, 221 e 226). O Tribunal, por maioria, declarou constitucional a Lei 9.307/96, por considerar que a manifestação de vontade da parte na cláusula compromissória no momento da celebração do contrato e a permissão dada ao juiz para que substitua a vontade da parte recalcitrante em firmar compromisso não ofendem o art. 5º, XXXV, da CF ("a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito"). Vencidos os Ministros Sepúlveda Pertence, relator, Sydney Sanches, Néri da Silveira e Moreira Alves, que, ao tempo em que emprestavam validade constitucional ao compromisso arbitral quando as partes de uma lide atual renunciam à via judicial e escolhem a alternativa da arbitragem para a solução do litígio, entendiam inconstitucionais a prévia manifestação de vontade da parte na cláusula compromissória - dada a indeterminação de seu objeto - e a possibilidade de a outra parte, havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, recorrer ao Poder Judiciário para compelir a parte recalcitrante a firmar o compromisso, e, conseqüentemente, declaravam, por violação ao princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, a inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos da Lei 9.307/96: 1) o parágrafo único do art. 6º; 2) o art. 7º e seus parágrafos; 3) no art. 41, as novas redações atribuídas ao art. 267, VII e art. 301, inciso IX do Código de Processo Civil; 4) e do art. 42. O Tribunal, por unanimidade, proveu o agravo regimental para homologar a sentença arbitral. 


SE 5.206-Espanha (AgRg), rel. Min. Sepúlveda Pertence, 12.12.2001.(SE-5206) 


017. INFORMATIVO Nº 256/STF – 01 a 08 de fevereiro de 2002.


PLENÁRIO


Mudança de Regime Jurídico e Prescrição


A transformação do regime jurídico celetista para o regime estatutário acarreta a extinção do contrato de trabalho, razão pela qual aplica-se a prescrição bienal constante da parte final do art. 7º, XXIX, a, da CF aos servidores que tiveram o regime jurídico convertido por força de lei (CF, art. 7º, XXIX, a, na redação anterior à EC 28/2000: "São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais...: XXIX - ação, quanto a créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de: a) cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite de dois anos após a extinção do contrato;"). Com esse entendimento, o Tribunal, por maioria, julgou diversos recursos extraordinários e agravos regimentais em agravo de instrumento, mantendo decisões do TST no mesmo sentido. Vencido o Min. Marco Aurélio, por entender que a transferência de regime jurídico de celetista para estatuário não implicou a solução de continuidade na prestação dos serviços e, portanto, entendia aplicável, em tal hipótese, o prazo prescricional de cinco anos. Precedente citado: AG (AgRg) 321.223-DF (DJU de 14.12.2001). 


RE 317.660-DF, rel. Min. Ilmar Galvão, 6.2.2002.(RE-317660)


RE 318.912-DF, rel. Min. Ilmar Galvão, 6.2.2002.(RE-318912)


AG (AgRg) 313.149-DF, rel. Min. Moreira Alves, 6.2.2002.(AG-313149)


AG (AgRg) 313.496-DF, rel. Min. Moreira Alves, 6.2.2002.(AG-313496)


AG (AgRg) 322.837-DF, rel. Min. Moreira Alves, 6.2.2002.(AG-322837)


018. INFORMATIVO Nº 257/STF – 18 a 22 de fevereiro de 2002. 


PLENÁRIO


EC 30/2000 e Precatórios Pendentes


Iniciado o julgamento conjunto dos pedidos de medida liminar em duas ações diretas, ajuizadas pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB e pela Confederação Nacional da Indústria - CNI, contra o art. 2º da EC 30/2000, que introduziu o art. 78 e seus parágrafos no ADCT da CF/88, determinando que, "ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, os de que trata o art. 33 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e suas complementações e os que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na data da promulgação desta Emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de 1999 serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos, permitida a cessão dos créditos". O Min. Néri da Silveira, relator, fazendo distinção entre a incidência da norma impugnada relativamente aos precatórios pendentes e aqueles decorrentes de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, entendeu caracterizada, quanto aos precatórios pendentes, a aparente ofensa à garantia constitucional do cumprimento das decisões judiciárias contra a Fazenda Pública, porquanto tais precatórios, decorrentes de sentença condenatória trânsita em julgado, e já formados no sistema do art. 100 da CF, garantem ao credor o pagamento até o final do exercício seguinte à sua inclusão no orçamento, violando, assim, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI), bem como, quanto à validade da mencionada norma, o art. 60, § 4º, III e IV, da CF ("Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: ... III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais."). 


ADInMC 2.356-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 18.2.2002. (ADI-2356)


ADInMC 2.362-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 18.2.2002. (ADI-2362)


EC 30/2000 e Precatórios Futuros


Prosseguindo no julgamento acima mencionado, o Min. Néri da Silveira, no que concerne aos precatórios "que decorram de ações iniciadas até 31 de dezembro de 1999", considerou, à primeira vista, caracterizada a ofensa ao princípio da isonomia, uma vez que o mencionado art. 78, acrescentado pela EC 30/2000, estabelece um regime especial de pagamento para esses precatórios, em prestações anuais no prazo máximo de dez anos, enquanto que os demais créditos, representados em precatórios pendentes, ficam beneficiados por tratamento mais favorável, nos termos do art. 100, § 1º, da CF. Portanto, o Min. Néri da Silveira, relator, proferiu voto no sentido de deferir os pedidos de liminar para suspender, até julgamento final das ações diretas, a eficácia do art. 2º da EC 30/2000, que introduziu o art. 78 ao ADCT da CF/88. Após, o julgamento foi suspenso em face do pedido de vista da Ministra Ellen Gracie. 


ADInMC 2.356-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 18.2.2002. (ADI-2356)


ADInMC 2.362-DF, rel. Min. Néri da Silveira, 18.2.2002. (ADI-2362)


Sindicância: Natureza Inquisitorial


Tendo em vista que a sindicância, enquanto medida preparatória para o processo administrativo, não observa o princípio da ampla defesa, o Tribunal indeferiu mandado de segurança em que se pretendia a anulação da pena de demissão imposta a servidor público, sob a alegação de ausência do direito ao contraditório durante o inquérito administrativo. Entendeu-se não caracterizado o cerceamento de defesa em face da demonstração nos autos de que o impetrante efetivamente teve assegurada sua participação no processo disciplinar, no qual foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Precedente citado: MS 22.789-RJ (DJU de 25.6.99). 


MS 23.261-RJ, rel. Ministra Ellen Gracie, 18.2.2002. (MS-23261)


DIVERSOS


019. PUBLICIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 05.02.2002, 1º Caderno, p. 46).


A Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Exma. Juíza Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, no uso de suas atribuições e na forma prevista no art. 17, § 2º, do Regimento Interno, torna pública a composição dos Órgãos do Tribunal: 


Órgão Especial, a contar de 07 de janeiro de 2002.


Juíza ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA (Presidente)


Juiz FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI (Vice-Presidente) 


Juiz MARIO CHAVES (Corregedor Regional)


Juiz PEDRO LUIZ SERAFINI (Vice-Corregedor Regional)


Juiz FLAVIO PORTINHO SIRANGELO


Juiz  PAULO JOSÉ DA ROCHA


Juíza  BEATRIZ BRUN GOLDSCHMIDT


Juiz  DARCY CARLOS MAHLE


Juíza  BELATRIX COSTA PRADO


Juíza DULCE OLENCA BAUMGARTEN PADILHA


Juíza MAGDA BARROS BIAVASCHI


Juiz DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO


Juiz JOÃO GHISLENI FILHO


Juíza MARIA GUILHERMINA MIRANDA


Seção de Dissídios Coletivos, a contar de 07 de janeiro de 2002.


Juíza ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA (Presidente) 


Juiz FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI (Vice-Presidente)


Juiz FLAVIO PORTINHO SIRANGELO


Juiz PAULO JOSÉ DA ROCHA


Juíza BEATRIZ BRUN GOLDSCHMIDT


Juiz DARCY CARLOS MAHLE


Juíza BELATRIX COSTA PRADO


Juíza DULCE OLENCA BAUMGARTEN PADILHA


Juíza MAGDA BARROS BIAVASCHI


Juiz JOÃO GHISLENI FILHO


Juiz CARLOS CESAR CAIROLI PAPALÉO


Juiz JURACI GALVÃO JÚNIOR 


1ª Seção de Dissídios Individuais, a contar de 07 de janeiro de 2002.


Juiz MARIO CHAVES (Presidente)


Juiz CARLOS ALBERTO ROBINSON


Juíza JANE ALICE DE AZEVEDO MACHADO


Juíza DIONÉIA AMARAL SILVEIRA  


Juíza MARIA HELENA MALLMANN SULZBACH


Juíza ANA LUÍZA HEINECK KRUSE


Juiz MILTON CARLOS VARELA DUTRA


Juíza MARIA INÊS CUNHA DORNELLES


Juíza TÂNIA MACIEL DE SOUZA


Juíza CLEUSA REGINA HALFEN


Juiz RICARDO LUIZ TAVARES GEHLING


Juíza MARIA BEATRIZ CONDESSA FERREIRA


2ª Seção de Dissídios Individuais, a contar de 07 de janeiro de 2002.


Juiz PEDRO LUIZ SERAFINI (Presidente)


Juiz DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO


Juíza MARIA GUILHERMINA MIRANDA


Juíza BEATRIZ ZORATTO SANVICENTE  


Juíza ROSANE SERAFINI CASA NOVA


Juiz JOÃO ALFREDO BORGES ANTUNES DE MIRANDA


Juíza BERENICE MESSIAS CORRÊA


Juiz LEONARDO MEURER BRASIL


Juíza convocada DENISE MARIA DE BARROS


Juíza convocada VANDA KRINDGES MARQUES


Juíza convocada IONE SALIN GONÇALVES


Juíza convocada CARMEN IZABEL CENTENA GONZALEZ 


Turmas, a contar de 07 de janeiro de 2002.


1ª TURMA   


Juíza MAGDA BARROS BIAVASCHI (Presidente)


Juíza MARIA GUILHERMINA MIRANDA


Juiz LEONARDO MEURER BRASIL


Juíza convocada CARMEN IZABEL CENTENA GONZALEZ


2ª TURMA  


Juíza BELATRIX COSTA PRADO (Presidente)


Juiz  JURACI GALVÃO JÚNIOR


Juíza convocada DENISE MARIA DE BARROS


Juíza convocada VANDA KRINDGES MARQUES


 3ª TURMA   


Juíza DULCE OLENCA BAUMGARTEN PADILHA  (Presidente)


Juíza JANE ALICE DE AZEVEDO MACHADO


Juíza  MARIA BEATRIZ CONDESSA FERREIRA


Juíza convocada IONE SALIN GONÇALVES


4ª TURMA  


Juiz DARCY CARLOS MAHLE (Presidente)


Juiz MILTON CARLOS VARELA DUTRA


Juiz  RICARDO LUIZ TAVARES GEHLING


Juíza TÂNIA MACIEL DE SOUZA


5ª TURMA  


Juiz PAULO  JOSÉ DA ROCHA  (Presidente)


Juiz JOÃO GHISLENI FILHO


Juiz CARLOS ALBERTO ROBINSON


Juíza BERENICE MESSIAS CORRÊA


6ª TURMA  


Juiz DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO (Presidente)


Juíza BEATRIZ ZORATTO SANVICENTE 


Juíza ROSANE SERAFINI CASA NOVA 


Juiz JOÃO ALFREDO BORGES ANTUNES DE MIRANDA


7ª TURMA


Juiz FLAVIO PORTINHO SIRANGELO (Presidente)


Juiz CARLOS CESAR CAIROLI PAPALÉO


Juíza DIONÉIA AMARAL SILVEIRA


Juíza MARIA INÊS CUNHA DORNELLES


8ª TURMA


Juíza BEATRIZ BRUN GOLDSCHMIDT (Presidente)


Juíza MARIA HELENA MALLMANN SULZBACH


Juíza ANA LUÍZA HEINECK KRUSE


Juíza CLEUSA REGINA HALFEN


020. EDITAL, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2002, DO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA (D.J.E. de 15.02.2002, 1º  Caderno, p. 48).


O JUIZ VICE-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 ERECHIM. Porto Alegre, 14 de fevereiro de 2002. Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI,  Juiz Vice-Presidente, no exercício da Presidência.


021. EDITAL, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 28.02.2002, Seção 1, p. 66).


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 IJUÍ, em virtude da remoção, a pedido, da Dra. ENY ONDINA COSTA DA SILVA, conforme Portaria nº 704/2002. Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


022. EDITAL, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 28.02.2002, Seção 1, p. 66).


A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos.  Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção, a Vara do Trabalho  de SANTO ÂNGELO, em virtude da remoção, a pedido, da Dra. ANTÔNIA MARA VIEIRA LOGUÉRCIO, conforme Portaria nº 730/2002. Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2002.  Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


