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LEIS  

 
01. LEI Nº 10.403, DE 8 DE JANEIRO DE 2002 (D.O.U. de 09.01.2002, Seção 1, p. 1). Altera as Leis 

nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991.  
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
 
Art. 1o A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 
"Art. 12. ........................................................ 
........................................................ 
V - ........................................................  
........................................................ 
c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de 
ordem religiosa; 
........................................................"(NR) 
 
"Art. 32. ........................................................ 
........................................................ 
V – (VETADO) 
........................................................"(NR) 
 
Art. 2o A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 
"Art. 11. ........................................................ 
........................................................ 
V - ........................................................ 
........................................................ 
c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de 
ordem religiosa; 
........................................................"(NR) 
 
"Art. 17. ........................................................ 
§ 1o Incumbe ao dependente promover a sua inscrição quando do requerimento do benefício a que 
estiver habilitado. 
........................................................"(NR) 
 
"Art. 29-A. O INSS utilizará, para fins de cálculo do salário-de-benefício, as informações constantes no 
Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS sobre as remunerações dos segurados. 
§ 1o O INSS terá até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da solicitação do pedido, para fornecer 
ao segurado as informações previstas no caput deste artigo. 
§ 2o O segurado poderá, a qualquer momento, solicitar a retificação das informações constantes no CNIS, 
com a apresentação de documentos comprobatórios sobre o período divergente." 
 
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 8 de janeiro de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Roberto Brant 
 
02. LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002 (D.O.U. de 11.01.2002, Seção 1, pp. 1-74). Institui o 

Código Civil. 
 
Obs.: Noticiada tão-somente a sua publicação, devido à extensão do documento. 
 

MEDIDAS PROVISÓRIAS  

 
03. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 22, DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (D.O.U. de 09.01.2002, Seção 1, pp. 

1-2). Altera a legislação tributária federal e dá outras providências.  
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a 
seguinte Medida Provisória, com força de lei: 
 
Art. 1º  O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de pessoas físicas será calculado de acordo 
com as seguintes tabelas progressivas mensal e anual, em reais: 
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Tabela Progressiva Mensal 
 

Base de Cálculo em R$ Alíquota % Parcela a Deduzir do imposto em r$ 

Até 1.058,00 - - 

De 1.058,01 até 2.115,00 15 158,70 

Acima de 2.115,00 27,5 423,08 

 
Tabela Progressiva Anual 
 

Base de Cálculo em R$ Alíquota % Parcela a Deduzir do imposto em r$ 

Até 12.696,00 - - 

De 12.696,01 até 25.380,00 15 1.904,40 

Acima de 25.380,00 27,5 5.076,90 

 
Art. 2º  Os arts. 4º, 8º e 10 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 
 
"Art. 4o  ................................................ 
................................................ 
III - a quantia de R$ 106,00 (cento e seis reais) por dependente; 
................................................ 
VI - a quantia de R$ 1.058,00 (mil e cinqüenta e oito reais), correspondente à parcela isenta dos 
rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou 
reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por 
qualquer pessoa jurídica de direito público interno, ou por entidade de previdência privada, a partir do mês 
em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade. 
................................................" (NR) 
 
"Art. 8o  ................................................ 
................................................ 
II - das deduções relativas: 
................................................ 
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1º, 2º 
e 3º graus, creches, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus 
dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.998,00 (mil, novecentos e noventa e oito reais); 
c) à quantia de R$ 1.272,00 (mil, duzentos e setenta e dois reais) por dependente;  
................................................" (NR) 
 
"Art. 10.  Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na declaração, recebidos no ano-
calendário, o contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que consistirá em dedução de vinte por 
cento do valor desses rendimentos, limitada a R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais), na Declaração 
de Ajuste Anual, dispensada a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie. 
................................................" (NR) 
 
Art. 3º  O art. 20 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
"Art. 20.  A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas pessoas jurídicas 
que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts. 27 e 29 a 34 da Lei nº 8.981, de 20 de 
janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze 
por cento da receita bruta, na forma definida na legislação vigente, auferida em cada mês do ano-
calendário, exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que se refere o inciso III do § 1º 
do art. 15, cujo percentual corresponderá a trinta e dois por cento." (NR) 
 
Art. 4o  O art. 24 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido de § 3º, com a 
seguinte redação: 
"§ 3o  Para os fins do disposto neste artigo, considerar-se-á separadamente a tributação do trabalho e do 
capital, bem assim as dependências do país de residência ou domicílio." (NR) 
 
Art. 5o  As disposições relativas a preços, custos e taxas de juros, constantes dos arts. 18 a 22 da Lei nº 
9.430, de 1996, aplicam-se, também, às operações efetuadas por pessoa física ou jurídica residente ou 
domiciliada no Brasil, com qualquer pessoa física ou jurídica, ainda que não vinculada, residente ou 
domiciliada em país ou dependência cuja legislação interna oponha sigilo relativo à composição societária 
de pessoas jurídicas ou à sua titularidade. 
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Art. 6o  Na hipótese de doação de livros, objetos fonográficos ou iconográficos, obras audiovisuais e 
obras de arte, para os quais seja atribuído valor de mercado, efetuada por pessoa física a órgãos 
públicos, autarquias, fundações públicas ou entidades civis sem fins lucrativos, desde que os bens 
doados sejam incorporados ao acervo de museus, bibliotecas ou centros de pesquisa ou ensino, no 
Brasil, com acesso franqueado ao público em geral: 
I - o doador deverá considerar como valor de alienação o constante em sua declaração de bens; 
II - o donatário registrará os bens recebidos pelo valor atribuído no documento de doação. 
Parágrafo único.  No caso de alienação dos bens recebidos em doação, será considerado, para efeito de 
apuração de ganho de capital, custo de aquisição igual a zero. 
 
Art. 7o  O campo de incidência do IPI abrange todos os produtos com alíquota, ainda que zero, 
relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo 
Decreto nº 4.070, de 28 de dezembro de 2001, observadas as disposições contidas nas respectivas notas 
complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação "NT" (não-tributado). 
 
Art. 8o  Para efeito do disposto no art. 4º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 1.199, de 27 de dezembro de 
1971, o percentual de incidência é o constante da TIPI, aprovada pelo Decreto nº 4.070, de 2001. 
 
Art. 9o  Ficam revogados os arts. 13 e 15 da Lei nº 9.493, de 10 de setembro de 1997. 
 
Art. 10.  Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos: 
I - no caso dos arts. 1º e 2º, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2002; 
II - no caso do art. 3º, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de maio de 2002. 
 
Brasília, 8 de janeiro de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Pedro Malan 
 
04. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 27, DE 24 DE JANEIRO DE 2002 (D.O.U. de 25.1.2002, Seção 1, p. 1). 

Dispõe sobre infrações penais de repercussão interestadual ou internacional que exigem 
repressão uniforme, para os fins do disposto no inciso I do § 1º do art. 144 da Constituição. 

  
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a 
seguinte Medida Provisória, com força de lei: 
 
Art. 1o  Na forma do inciso I do § 1º do art. 144 da Constituição, quando houver repercussão interestadual 
ou internacional que exija repressão uniforme, poderá o Departamento de Polícia Federal do Ministério da 
Justiça, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança pública arrolados no art. 144 da 
Constituição Federal, em especial das Polícias Militares e Civis dos Estados, proceder à investigação, 
dentre outras, das seguintes infrações penais:  
I - seqüestro, cárcere privado e extorsão mediante seqüestro (arts. 148 e 159 do Código Penal), se o 
agente foi impelido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela 
vítima;  
II - formação de cartel (incisos I, "a", II, III e VII do art. 4º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990); e 
III - relativas à violação a direitos humanos, que a República Federativa do Brasil se comprometeu a 
reprimir em decorrência de tratados internacionais de que seja parte. 
Parágrafo único.  Relativamente às infrações penais descritas no inciso I, atendidos os pressupostos do 
caput, o Departamento de Polícia Federal poderá proceder à apuração de outros casos, desde que 
requeira tal providência ao Ministro de Estado da Justiça em representação fundamentada. 
 
Art. 2o  Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 24 de janeiro de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Aloysio Nunes Ferreira 
 

DECRETOS  

 
05. DECRETO Nº 4.079, DE 09 DE JANEIRO DE 2002 (D.O.U. de 10.01.2002, Seção 1, pp. 4-5). 

Altera dispositivos do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 
6 de maio de 1999.  

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da 
Constituição Federal, 
DECRETA: 
 
Art. 1º  O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, 
passa a vigorar com as seguintes alterações: 
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"Art. 9º ............................................................... 
............................................................... 
V - ............................................................... 
............................................................... 
c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de 
ordem religiosa; 
..............................................................." (NR) 
 
"Art. 19.  A anotação na Carteira Profissional ou na Carteira de Trabalho e Previdência Social e, a partir 
de 1º de julho de 1994, os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS valem 
para todos os efeitos como prova de filiação à Previdência Social, relação de emprego, tempo de serviço 
ou de contribuição e salários-de-contribuição e, quando for o caso, relação de emprego, podendo, em 
caso de dúvida, ser exigida pelo Instituto Nacional do Seguro Social a apresentação dos documentos que 
serviram de base à anotação. 
§ 1º  O INSS definirá os critérios para apuração das informações constantes da Guia de Recolhimento do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -GFIP que ainda não tiverem 
sido processadas. 
§ 2º  Não constando do CNIS informações sobre contribuições ou remunerações, o vínculo não será 
considerado, facultada a providência prevista no § 3º. 
§ 3º  O segurado poderá solicitar, a qualquer momento, a inclusão, exclusão ou retificação das 
informações constantes do CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados 
divergentes, conforme critérios definidos pelo INSS." (NR) 
 
"Art. 22.  A inscrição do dependente do segurado será promovida quando do requerimento do benefício a 
que tiver direito, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
............................................................... 
§ 10.  No ato de inscrição, o dependente menor de vinte e um anos deverá apresentar declaração de não 
emancipação. 
............................................................... 
§ 13.  No caso de equiparado a filho, a inscrição será feita mediante a comprovação da equiparação por 
documento escrito do segurado falecido manifestando essa intenção, da dependência econômica e da 
declaração de que não tenha sido emancipado." (NR) 
 
“Art. 31.  ............................................................... 
Parágrafo único.  O INSS terá até cento e oitenta dias, contados da data do pedido, para fornecer ao 
segurado as informações constantes do CNIS sobre contribuições e remunerações utilizadas no cálculo 
do salário-de-benefício." (NR) 
 
"Art. 61.  Observado o disposto no art. 19, são contados como tempo de contribuição, para efeito do 
disposto nos §§ 1º e 2º do art. 56: 
..............................................................." (NR) 
 
"Art. 62.  A prova de tempo de serviço, considerado tempo de contribuição na forma do art. 60, observado 
o disposto no art. 19 e, no que couber, as peculiaridades do segurado de que tratam as alíneas "j" e "l" do 
inciso V do caput do art. 9º e do art. 11, é feita mediante documentos que comprovem o exercício de 
atividade nos períodos a serem contados, devendo esses documentos ser contemporâneos dos fatos a 
comprovar e mencionar as datas de início e término e, quando se tratar de trabalhador avulso, a duração 
do trabalho e a condição em que foi prestado." (NR) 
 
"Art. 64.  ............................................................... 
............................................................... 
§ 2º  O segurado deverá comprovar a efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos 
ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido 
para a concessão do benefício." (NR) 
 
"Art. 163.  O segurado e o dependente, após dezesseis anos de idade, poderão firmar recibo de benefício, 
independentemente da presença dos pais ou do tutor." (NR) 
 
"Art. 166.  Os benefícios poderão ser pagos mediante depósito em conta corrente, exceto os pagamentos 
a procurador." (NR) 
 
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º  Revogam-se os §§ 1º, 2º, 5º e 11 do art. 22, o art. 23 e o art. 186, todos do Regulamento da 
Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999. 
 
Brasília, 9 de janeiro de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Roberto Brant 
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06. DECRETO Nº 4.085, DE 15 DE JANEIRO DE 2002 (D.O.U. de 16.01.2002, Seção 1, pp. 2-4). 

Promulga a Convenção nº 174 da OIT e a Recomendação nº 181 sobre a Prevenção de 
Acidentes Industriais Maiores.  

 
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de Presidente da República, usando da 
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, 
Considerando que o Congresso Nacional aprovou o texto da Convenção no 174 da OIT sobre a 
Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, complementada pela Recomendação no 181, por meio do 
Decreto Legislativo nº 246, de 28 de junho de 2001; 
Considerando que a Convenção entrará em vigor, para o Brasil, em 2 de agosto de 2002, nos termos do 
parágrafo 3º de seu artigo 24; 
DECRETA: 
 
Art. 1o A Convenção nº 174 da OIT sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, complementada 
pela Recomendação nº 181, apensa por cópia ao presente Decreto, será executada e cumprida tão 
inteiramente como nela se contém.  
 
Art. 2o São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão 
da referida Convenção, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso 
I, da Constituição, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 
 
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 15 de janeiro de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
 
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL 
Osmar Vladimir Chohfi 
 

Conferência Internacional do Trabalho 
Convenção nº 174 

 
Convenção sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores 

 
A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho: 
 
Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho, e 
congregada naquela cidade em 2 de junho de 1993, na sua 80ª reunião; 
Tomando nota das convenções e recomendações internacionais do trabalho pertinentes, e em particular a 
Convenção e Recomendação sobre Segurança e Saúde dos trabalhadores, 1981 e a Convenção e a 
Recomendação sobre os Produtos químicos, 1990, e destacando a necessidade de adotar um enfoque 
global e coerente; 
Tomando nota também do Repertório de recomendações práticas para a prevenção de acidentes 
industriais maiores, publicado pela OIT em 1991; 
Considerando a necessidade de zelar por que sejam adotadas medidas apropriadas para: 
prevenir os acidentes maiores;  
reduzir ao mínimo os riscos de acidentes maiores;  
reduzir ao mínimo as conseqüências desses acidentes maiores;  
Considerando as causas desses acidentes, particularmente os erros de organização, os fatores humanos, 
as avarias ou deficiências de uma peça, os desvios a respeito das condições normais de funcionamento, 
as interferências externas e os fenômenos naturais; 
Referindo-se à necessidade de colaboração, no âmbito do Programa Internacional de Segurança nas 
Substâncias Químicas, entre a Organização Internacional do Trabalho, o Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente e a Organização Mundial da Saúde, assim como com outras organizações 
intergovernamentais pertinentes; 
Depois de haver decidido adotar diversas propostas relativas à prevenção dos acidentes industriais, tema 
que constitui o quarto ponto da ordem do dia da reunião, e 
Depois de decidir que essas propostas revistam a forma de uma Convenção Internacional, 
Adota com data de vinte e dois de junho de mil novecentos e noventa e três, a seguinte convenção, que 
poderá ser citada como a Convenção sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, 1993: 
 
Parte I. Campo de Aplicação e Definições 
Artigo 1 
1. A presente Convenção tem por objetivo a prevenção de acidentes industriais maiores que envolvam 
substâncias perigosas e a limitação das conseqüências de referidos acidentes. 
2. A Convenção se aplica a instalações expostas a riscos de acidentes maiores. 
3. A Convenção não se aplica: 
a) às instalações nucleares e fábricas de tratamento de substâncias radioativas, à exceção dos setores de 
referidas instalações nos quais sejam manipuladas substâncias não radioativas; 
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b) às instalações militares; 
c) ao transporte fora da instalação distinto do transporte por tubos. 
 
4. Todo Membro que ratifique a presente Convenção poderá, depois de consulta às organizações 
representativas de empregadores e de trabalhadores interessadas, e a outras partes interessadas, que 
possam ser afetadas, excluir de seu campo de aplicação aquelas instalações ou setores da atividade 
econômica nas quais se disponha de uma proteção equivalente. 
 
Artigo 2 
Quando se apresentarem problemas particulares de certa magnitude que impossibilitem pôr em prática o 
conjunto de medidas preventivas e de proteção previstas pela Convenção, todo Estado Membro deverá 
formular, sob consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores e com outras partes 
interessadas que possam ser afetadas, planos com vistas à aplicação por etapas de referidas medidas, 
num prazo fixo. 
 
Artigo 3 
1. Para efeitos da presente Convenção: 
a) a expressão "substância perigosa" designa toda substância ou mistura que, em razão de propriedades 
químicas, físicas ou toxicológicas, seja uma só ou em combinação com outras, represente perigo; 
b) a expressão "quantidade limite" diz respeito de uma substância ou categoria de substâncias perigosas 
a quantidade fixada pela legislação nacional com referência às condições específicas que, se for 
ultrapassada, identifica uma instalação exposta a riscos de acidentes maiores; 
c) a expressão "instalação exposta a riscos de acidentes maiores" designa aquela que produz, 
transforma, manipula, utiliza, descarta ou armazena, de maneira permanente ou transitória, uma ou várias 
substâncias ou categorias de substâncias perigosas, em quantidades que ultrapassem a quantidade 
limite; 
d) a expressão "acidente maior" designa todo evento inesperado, como uma emissão, um incêndio ou 
uma explosão de grande magnitude, no curso de uma atividade dentro de uma instalação exposta a 
riscos de acidentes maiores, envolvendo uma ou mais substâncias perigosas e que exponha os 
trabalhadores, a população ou o meio ambiente a perigo de conseqüências imediatas ou de médio e 
longo prazos; 
e) a expressão "relatório de segurança" designa um documento escrito que contenha informação técnica, 
de gestão e de funcionamento relativa aos perigos e aos riscos que comporta uma instalação exposta a 
riscos de acidentes maiores e à sua prevenção, e que justifique as medidas adotadas para a segurança 
da instalação; 
f) o termo "quase-acidente" designa qualquer evento inesperado que envolva uma ou mais substâncias 
perigosas que poderia ter levado a um acidente maior, caso ações e sistemas atenuantes não tivessem 
atuado. 
 
Parte II. Princípios Gerais 
Artigo 4 
1. Todo Estado-Membro deverá formular, adotar e revisar periodicamente, considerando a legislação, as 
condições e a prática nacionais, e em consulta com as organizações mais representativas de 
empregadores e de trabalhadores, e com outras partes interessadas que possam ser afetadas, uma 
política nacional coerente relativa à proteção dos trabalhadores, da população e do meio ambiente, contra 
os riscos de acidentes maiores. 
2. Esta política deverá ser aplicada mediante disposições preventivas e de proteção para as instalações 
expostas a riscos de acidentes maiores e, quando for possível, deverá promover a utilização de melhores 
tecnologias de segurança disponíveis. 
 
Artigo 5 
1. A autoridade competente ou um organismo aprovado ou reconhecido pela autoridade competente 
deverá realizar uma prévia consulta com as organizações mais representativas de empregadores e de 
trabalhadores e com outras partes interessadas que possam ser afetadas, estabelecer um sistema para a 
identificação das instalações expostas a riscos de acidentes maiores segundo se definem no artigo 3, c), 
baseado numa lista de substâncias perigosas ou de categorias de substâncias perigosas, ou de ambas, 
que inclua suas quantidades limites respectivas, de acordo com a legislação nacional ou com as normas 
internacionais. 
2. O sistema mencionado no parágrafo 1 acima deverá ser revisto e atualizado. 
 
Artigo 6 
A autoridade competente, após consultar às organizações representativas de empregadores e de 
trabalhadores interessadas, deverá adotar disposições especiais para proteger as informações 
confidenciais que lhe são transmitidas ou colocadas à disposição de conformidade com qualquer dos 
artigos 8, 12, 13 ou 14, cuja revelação poderia causar prejuízo às atividades do empregador, sempre e 
quando referida confidencialidade não implique perigo grave para os trabalhadores, a população ou o 
meio ambiente. 
 
Parte III. Responsabilidades dos Empregadores 
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Identificação 
Artigo 7 
Os empregadores deverão identificar, de conformidade com os sistemas mencionados no artigo 5, toda 
instalação exposta a riscos de acidentes maiores submetidas a seu controle. 
 
Notificação 
Artigo 8 
1. Os empregadores deverão notificar à autoridade competente toda instalação exposta a riscos de 
acidentes maiores que tiverem identificado: 
a) dentro de um prazo fixo em caso de instalação já existente; 
b) antes de colocá-la em funcionamento em caso de nova instalação. 
2. Os empregadores deverão também notificar à autoridade competente o fechamento definitivo de uma 
instalação exposta a riscos de acidentes industriais maiores antes de que este ocorra. 
 
Disposições Relativas à Instalação 
Artigo 9 
Relativo a cada instalação exposta a riscos de acidentes maiores, os empregadores deverão estabelecer 
e manter um sistema documentado de prevenção de riscos de acidentes maiores no qual estejam 
previstos: 
a) a identificação e o estudo dos perigos e a avaliação dos riscos, considerando também as possíveis 
interações entre as substâncias; 
b) medida técnicas que compreendam o projeto, os sistemas de segurança, a construção, a escolha de 
substâncias químicas, o funcionamento, a manutenção e a inspeção sistemática da instalação; 
c) medidas de organização que compreendam a formação e instrução do pessoal, o fornecimento de 
equipamentos de proteção destinados a garantir sua segurança, alocação de pessoal, hora de trabalho, a 
definição de responsabilidades e o controle sobre os prestadores de serviço e os trabalhadores 
temporários no local da instalação; 
d) planos e procedimentos de emergência que compreendam: 
i) a preparação de planos e procedimentos de emergência eficazes, com inclusão dos procedimentos 
médicos de emergência, para ser aplicado no local em caso de acidente maior ou de risco de acidente 
maior, a verificação e avaliação periódica de sua eficácia e sua revisão quando for necessário; 
ii) informar sobre os possíveis acidentes e os planos de emergência locais, às autoridades e aos 
organismos encarregados de estabelecer os planos e procedimentos de emergência para proteger à 
população e ao meio ambiente na parte externa da instalação; 
 
iii) quaisquer consultas necessárias com tais autoridades e organismos; 
e) medidas destinadas a limitar as conseqüências de um acidente maior; 
f) a consulta com os trabalhadores e seus representantes; 
g) a melhoria do sistema, incluindo medidas para agrupar informações e analisar acidentes e quase-
acidentes. A experiência assim adquirida deverá ser discutida com os trabalhadores e seus 
representantes e deverá ser registrada, de conformidade com a legislação e prática nacional. 
 
Relatório de Segurança 
Artigo 10 
1. Os empregadores deverão preparar um Relatório de Segurança de acordo com as disposições do 
artigo 9. 
2. O relatório deverá ser redigido: 
a) para as instalações já existentes que estiverem expostas a riscos de acidentes maiores, dentro do 
prazo posterior à notificação que prescreva a legislação nacional; 
b) qualquer nova instalação exposta a riscos de acidentes maiores, antes de entrar em operação. 
 
Artigo 11 
Os empregadores deverão rever, atualizar e modificar o Relatório de Segurança: 
a) em caso de uma modificação que tenha uma influência significativa sobre o nível de segurança da 
instalação ou nos procedimentos de trabalho da mesma, ou sobre as quantidades de substâncias 
perigosas presentes; 
b) quando o desenvolvimento em conhecimentos técnicos ou em avaliação dos perigos os tornem 
necessários; 
c) nos intervalos prescritos pela legislação nacional; 
d) quando solicitado pela autoridade competente. 
 
Artigo 12 
Os empregadores deverão enviar ou disponibilizar à autoridade competente os relatórios de segurança 
referidos nos artigos 10 e 11. 
 
Ocorrência de Acidente 
Artigo 13 
Os empregadores deverão informar à autoridade competente e aos demais órgãos designados para esse 
fim, tão logo um acidente ocorra. 
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Artigo 14 
1. Após um acidente maior, os empregadores deverão, dentro de m prazo estabelecido previamente, 
apresentar à autoridade competente um relatório detalhado no qual sejam analisadas as causas do 
acidente e sejam indicadas suas conseqüências locais, assim como todas as medidas adotadas para 
atenuar seus efeitos. 
2. O relatório deverá incluir recomendações detalhando as ações a serem tomadas para prevenir a 
reincidência. 
 
Parte IV. Responsabilidades das Autoridades Competentes 
Planos para Casos de Emergência Fora das Instalações 
Artigo 15 
Considerando a informação fornecida pelo empregador, a autoridade competente deverá garantir que os 
procedimentos e planos de emergência que contêm as condições para proteção da população e do meio 
ambiente fora do local onde estiver situada cada instalação exposta a riscos de acidentes maiores sejam 
estabelecidos e atualizados em intervalos apropriados e coordenados com autoridades e organismos 
relevantes. 
 
Artigo 16 
A autoridade competente deverá zelar para que: 
a) informações sobre medidas de segurança e o comportamento apropriado a ser adotado em caso de 
acidente esteja difundido entre a população passível de ser afetada por este acidente, sem que seja 
necessário solicitá-lo e que tais informações sejam atualizadas e novamente divulgadas em intervalos 
apropriados; 
b) seja dado alarme o mais rápido possível quando ocorrer um acidente maior; 
c) quando as conseqüências de um acidente maior possam ultrapassar as fronteiras, seja proporcionada 
aos Estados afetados a informação requerida nas alíneas a) e b) com a finalidade de contribuir às 
medidas de cooperação e coordenação. 
 
Localização de Instalações Expostas a Riscos de Acidentes Maiores 
Artigo 17 
A autoridade competente deverá estabelecer uma política global de localização que tenha prevista uma 
separação adequada entre as instalações que estiverem expostas a riscos de acidentes maiores e as 
áreas de trabalho, as áreas residenciais e os serviços públicos, e medidas apropriadas para as 
instalações existentes. Tal política deverá refletir-se nos princípios gerais enunciados na Parte II desta 
Convenção. 
 
Inspeção 
Artigo 18 
1. A autoridade competente deverá dispor de pessoal devidamente treinado e qualificado que tenha a 
competência adequada e com o apoio técnico e profissional suficiente para inspecionar, investigar, avaliar 
e assessorar assuntos tratados nesta Convenção e garantir a conformidade com a legislação nacional. 
2. Os representantes do empregador e os representantes dos trabalhadores da instalação exposta a 
riscos de acidentes maiores deverão ter a possibilidade de acompanhar aos inspetores quando controlem 
a aplicação das medidas prescritas em virtude da presente Convenção, a não ser que os inspetores 
estimem, à luz das diretrizes gerais da autoridade competente, que isso possa prejudicar o cumprimento 
de suas funções de controle. 
 
Artigo 19 
A autoridade competente deverá ter direito a suspender qualquer atividade que represente ameaça 
iminente de acidente maior. 
 
Parte V. Direitos e Obrigações dos Trabalhadores e de seus Representantes 
Artigo 20 
Numa instalação exposta a riscos de acidentes maiores, os trabalhadores e seus representantes deverão 
ser consultados mediante mecanismos apropriados de cooperação, com o fim de garantir um sistema de 
seguro de trabalho. Em particular, os trabalhadores e seus representantes deverão: 
a) estar suficiente e adequadamente informados dos riscos que representa a referida instalação e suas 
possíveis conseqüências; 
b) estar informados sobre qualquer instrução ou recomendação feita por autoridade competente; 
c) ser consultados para a preparação dos seguintes instrumentos e ter acesso aos mesmos: 
i) o Relatório de Segurança; 
ii) os planos e procedimentos de emergência; 
iii) os relatórios sobre os acidentes; 
d) ser regularmente instruído e treinado nas práticas e procedimentos de acidentes maiores e de controle 
de desenvolvimentos que possam resultar em um acidente maior e aos procedimentos de emergência a 
serem seguidos em tais casos; 
e) dentro de suas atribuições, e sem que de modo algum isso possa prejudicá-los, adotar medidas 
corretivas e em caso necessário, interromper a atividade quando fundamentando em seu treinamento e 
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experiência, tenham justificativa razoável para acreditar que existe risco iminente de acidente maior, e, 
informar seu supervisor ou acionar o alarme quando apropriado, antes ou assim que possível depois de 
tomar tal ação; 
f) discutir com o empregador qualquer perigo potencial que eles considerem que pode causar um acidente 
maior e ter direito de informar à autoridade competente sobre os referidos perigos. 
 
Artigo 21 
Os trabalhadores empregados no local de uma instalação exposta a riscos de acidentes maiores deverão: 
a) cumprir todos os procedimentos e práticas relativos à prevenção de acidentes maiores e ao controle de 
acontecimentos que possam originar um acidente maior nas instalações expostas a referidos riscos; 
b) cumprir com todos os procedimentos de emergência caso um acidente maior ocorra. 
 
Parte VI. Responsabilidade dos Países Exportadores 
Artigo 22 
Quando num Estado Membro exportador o uso das substâncias, tecnologias ou procedimentos perigosos 
tiver sido proibido por ser fonte potencial de um acidente maior, referido Estado deverá pôr a disposição 
de todo país importador a informação relativa a essa proibição e as razões pelas quais estão motivadas. 
 
Parte VII. Disposições Finais 
Artigo 23 
As ratificações formais da presente Convenção serão comunicadas, para registro, ao Diretor Geral da 
Repartição Internacional do Trabalho. 
 
Artigo 24 
1. Esta Convenção obrigará unicamente àqueles Membros da Organização Internacional do Trabalho 
cujas ratificações tiver registrado o Diretor Geral. 
2. Entrará em vigor doze meses após a data em que as ratificações de dois Membros tiverem sido 
registradas pelo Diretor Geral. 
3. A partir desse momento, esta Convenção entrará em vigor, para cada Membro, doze meses após a 
data em que tiver sido registrada sua ratificação. 
 
Artigo 25 
1. Todo Membro que tiver ratificado esta Convenção poderá denunciá-la à expiração de um período de 
dez anos, a partir da data em que tiver entrado inicialmente em vigor, mediante Ata comunicada, para seu 
registro, ao Diretor Geral da Repartição Internacional do Trabalho. A denúncia não terá efeito até um ano 
após a data em que tiver sido registrada. 
2. Todo Membro que tiver ratificado esta Convenção e que, no prazo de um ano após a expiração do 
período de dez anos mencionado no parágrafo precedente, não fizer uso do direito de denúncia previsto 
neste Artigo fica obrigado durante um novo período de dez anos, e no sucessivo poderá denunciar esta 
Convenção à expiração de cada período de dez anos, nas condições previstas neste Artigo. 
 
Artigo 26 
1. O Diretor Geral da Repartição Internacional do Trabalho notificará a todos os Membros da Organização 
Internacional do Trabalho o registro de quantas ratificações, declarações e denúncias lhe forem 
comunicadas pelos Membros da Organização 
2. Ao notificar aos Membros da Organização o registro da segunda ratificação que tiver sido comunicada, 
o Diretor Geral chamará a atenção dos Membros da Organização sobre a data em que entrará em vigor a 
presente Convenção. 
 
Artigo 27 
O Diretor Geral da Repartição Internacional do Trabalho comunicará ao Secretário Geral das Nações 
Unidas, para efeitos de registro e de conformidade com o artigo 102 da Carta das Nações Unidas, uma 
informação completa sobre todas as ratificações, declarações e atas de denúncias que tiver registrado de 
acordo com os artigos precedentes. 
 
Artigo 28 
Cada vez que considere necessário, o Conselho de Administração da Organização Internacional do 
Trabalho apresentará à Conferência Geral um Relatório sobre a aplicação da Convenção, deverá analisar 
a conveniência de incluir na ordem do dia da Conferência a questão para revisões em sua totalidade ou 
em parte. 
 
Artigo 29 
1. Deveria a Conferência Geral adotar uma nova Convenção revisando-a no total ou em parte, a menos 
que a nova Convenção contenha disposições em contrário: 
a) a ratificação, por um membro, da nova convenção implicará, ipso jure, a denúncia imediata desta 
Convenção, não obstante as disposições contidas no artigo 25 acima, se e quando esta Convenção 
revisada entrar em vigor; 
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b) a partir da data em que estiver em vigor a nova Convenção revisada, a presente Convenção deixará de 
estar aberta à ratificação pelos Membros. 
2. Esta Convenção continuará em vigor em qualquer caso, em sua forma e conteúdo atuais, para os 
Membros que a tiverem ratificado e não ratifiquem a Convenção revisada. 
 
Artigo 30 
As versões inglesa e francesa do texto da Convenção são igualmente legítimas. 
 
Versão aprovada pela Comissão Tripartite: 
Marcelo Kos Silveira Campos Roberto Odilon Horta 
Joaquim da Costa Amaro Gerrit Gruezner 
Rui de Oliveira Magrini Fernando Vieira Sobrinho 
Maria de Fátima Cantídio Mota Sérgio Paixão Pardo 
Carlos Machado de Freitas (CETESH/ENSP/FIOCRUZ) 
 
Organização Internacional do Trabalho 
Recomendação sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, 1993 
 
Recomendação nº 181 
A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho: 
Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho e 
reunida em sua 80ª Sessão, em 2 de junho de 1993; 
Depois de decidir adotar determinadas propostas relativas à prevenção de acidentes industriais maiores, 
tema que constitui o quarto ponto da ordem do dia da reunião; e 
Depois de determinar que essas propostas revistam a forma de Recomendação complementar à 
Convenção sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, 1993; 
Adota em vinte e dois de junho de mil novecentos e noventa e três a seguinte Recomendação, que 
poderá ser citada como a Recomendação sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, 1993. 
 
1. As disposições da presente Recomendação deverão aplicar-se em conjunto com aquelas da 
Convenção sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, 1993 (doravante denominada 
"Convenção"). 
 
2. (1) A Organização Internacional do Trabalho, em cooperação com outras organizações internacionais, 
intergovernamentais e não-governamentais relevantes, deverá providenciar o intercâmbio internacional de 
informações no que se refere a: 
a) boas práticas de segurança em instalações expostas a riscos de acidentes maiores, inclusive 
gerenciamento de segurança e segurança do processo; 
b) acidentes maiores; 
c) experiências obtidas a partir de quase-acidentes; 
d) tecnologias e processos proibidos por motivo de segurança e saúde; 
e) organização e técnicas médicas que permitam lidar com as conseqüências de um acidente maior; 
f) mecanismos e procedimentos utilizados por autoridades competentes com vistas à aplicação da 
Convenção e da presente Recomendação. 
(2) Os Membros deverão, na medida do possível, informar a Organização Internacional do Trabalho sobre 
as questões relacionadas no subparágrafo (1) acima. 
 
3. A política nacional prevista pela Convenção, bem como a legislação nacional ou outras medidas que 
visem à sua aplicação deverão ser, quando pertinente, orientadas pelo Código de práticas da OIT sobre a 
Prevenção de acidentes Industriais Maiores, publicado em 1991. 
 
4. Os Membros deverão formular políticas que visem a abordar os riscos e perigos de acidentes maiores e 
suas conseqüências nos setores e atividades excluídos do campo de aplicação da Convenção por força 
de seu Artigo 1, parágrafo 3. 
 
5. Reconhecendo que um acidente maior poderia implicar sérias conseqüências em termos de seu 
impacto sobre a vida humana e o meio ambiente, os Membros deverão incentivar a criação de sistemas 
para indenizar os trabalhadores tão rapidamente quanto possível após a ocorrência do evento, bem como 
a abordar, de forma adequada, os efeitos sobre a população e o meio ambiente. 
 
6. De conformidade com a Declaração Tripartite de Princípios referente a Empresas Multinacionais e 
Política Social, adotada pelo Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho, uma 
empresa nacional ou multinacional com mais de um estabelecimento deverá fornecer medidas de 
segurança, relativas à prevenção de acidentes maiores e ao controle de acontecimentos que possam 
resultar em um acidente maior, aos trabalhadores, sem discriminação, em todos os seus 
estabelecimentos, independentemente do local ou país em que estejam situados. 
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07. DECRETO Nº 4.109, DE 30 DE JANEIRO DE 2002 (D.O.U. de 31.01.2002). Dá nova redação aos 
arts. 3º e 4º do Decreto nº 3.277, de 7 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a dissolução, 
liquidação e extinção da Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA.  

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea 
"a", da Constituição, 
DECRETA: 
 
Art. 1º  Os arts. 3º e 4º do Decreto nº 3.277, de 7 de dezembro de 1999, passam a vigorar com as 
seguintes alterações: 
 
"Art. 3º .................................................................................. 
I - nomear Comissão de Liquidação, composta por até quatro membros, cuja escolha deverá recair em 
servidores efetivos ou aposentados da Administração Pública Federal, direta, autárquica ou fundacional, 
indicados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
.................................................................................. 
§ 2º  A Comissão de Liquidação, sem prejuízo das demais obrigações, incumbir-se-á das providências 
relativas à fiscalização orçamentária e financeira da sociedade em liquidação, nos termos da Lei nº 6.223, 
de 14 de julho de 1975, alterada pela Lei nº 6.525, de 11 de abril de 1978. 
§ 3º  Para os efeitos do disposto no § 2º, a Comissão de Liquidação será assistida pela Secretaria Federal 
de Controle Interno, do Ministério da Fazenda, podendo, ainda, mediante contrato e nos termos da 
legislação vigente, compor equipe para assessorá-la no desempenho de suas atribuições, constituída de 
pessoas detentoras de conhecimento específico nas áreas jurídica, contábil, financeira, administrativa e 
de engenharia, cujos nomes deverão ser aprovados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão. 
.................................................................................. 
§ 5º  A Comissão de Liquidação submeterá à aprovação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, no prazo de trinta dias, o regimento interno que regulará o seu funcionamento e disporá sobre as 
atribuições de cada membro que a integra. 
§ 6º  Os membros da Comissão de Liquidação terão responsabilidade solidária e, no caso de haver 
necessidade de outorga de poder, as procurações deverão ser subscritas por todos os integrantes da 
Comissão." (NR) 
 
"Art. 4º  Em todos os atos ou operações, a Comissão de Liquidação deverá utilizar a denominação social 
seguida das palavras "em liquidação"." (NR) 
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 30 de janeiro de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Pedro Malan, Guilherme Gomes Dias 
 

PORTARIAS         

 
08. PORTARIA Nº 01, DE 17 DE JANEIRO DE 2002, DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO 

TRABALHO E DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO 
TRABALHO – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (D.O.U. de 25.01.2002, Seção 1, p. 
266) 

 
A SECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO substituta e o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais, resolvem: 
 
Art. 1º - Definir os códigos de norma e infrações para os subitens da Norma Regulamentadora 18 - 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, que foram alterados ou 
acrescentados pela Portaria n.º 30, de 20 de dezembro de 2001, os quais passam a integrar o Anexo II da 
Norma Regulamentadora 28 - Fiscalização e Penalidades: 
   

NR-18 
Item/subitem  Código  Infração  
18.15.30  118.677-9  2  
18.15.30.1  118.678-7  2  
18.15.30.2  118.679-5  3  
18.15.30.3  118.680-9  4  
18.15.31  118.681-7  4  
18.15.32  118.682-5  4  
18.15.32.1  118.683-3  4  
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18.15.32.1.1  118.684-1  3  
18.15.32.1.2  118.685-0  2  
18.15.32.2  118.686-8  4  
18.15.32.3  118.687-6  4  
18.15.32.4 "a"  118.688-4  4  
18.15.32.4 "b"  118.689-2  4  
18.15.32.4 "c"  118.690-6  4  
18.15.32.4 "d"  118.691-4  4  
18.15.33  118.692-2  4  
18.15.34  118.693-0  4  
18.15.35  118.694-9  4  
18.15.35.1  118.695-7  3  
18.15.36 "a"  118.696-5  4  
18.15.36 "b"  118.697-3  4  
18.15.37  118.698-1  4  
18.15.38  118.699-0  4  
18.15.39  118.700-7  4  
18.15.40  118.701-5  4  
18.15.40.1  118.702-3  3  
18.15.41  118.703-1  4  
18.15.41.1  118.704-0  4  
18.15.42 "a"  118.705-8  4  
18.15.42 "b"  118.706-6  4  
18.15.42 "c"  118.707-4  4  
18.15.42 "d"  118.708-2  4  
18.15.43  118.709-0  3  
18.15.43.1  118.710-4  3  
18.15.43.2  118.711-2  4  
18.15.43.3  118.712-0  3  
18.15.44  118.713-9  4  
18.15.45 "a"  118.714-7  4  
18.15.45 "b"  118.715-5  4  
18.15.45 "c"  118.716-3  4  
18.15.45 "d"  118.717-1  4  
18.15.45 "e"  118.718-0  4  
18.15.45.1  118.719-8  4  
18.15.45.2  118.720-1  4  
18.15.45.3  118.721-0  2  
18.15.46  118.722-8  3  
18.15.47  118.723-6  4  
18.15.47.1  118.724-4  2  
18.15.47.2  118.725-2  3  
18.15.47.3  118.726-0  4  
18.15.47.4  118.727-9  3  
18.15.47.4.1  118.728-7  3  
18.15.47.4.1.1  118.729-5  3  
18.15.47.5  118.730-9  4  
18.15.47.6  118.731-7  4  
18.15.47.7  118.732-5  3  
18.15.47.8  118.733-3  3  
18.15.47.9  118.734-1  4  
18.15.47.10  118.735-0  4  
18.15.47.11  118.736-8  3  
18.15.47.12  118.737-6  3  
18.15.47.13  118.738-4  4  
18.15.47.14  118.739-2  4  
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18.15.47.15  118.740-6  4  
18.15.47.16  118.741-4  4  
18.15.47.17  118.742-2  4  
18.15.47.18  118.743-0  4  
18.15.47.19  118.744-9  4  
18.15.47.19.1  118.745-7  4  
18.15.47.20  118.746-5  4  
18.15.47.21  118.747-3  4  
18.15.47.22  118.748-1  4  
18.15.47.23  118.749-0  2  
18.15.47.24  118.750-3  4  
18.15.47.25  118.751-1  4  
18.15.47.26  118.752-0  3  
18.15.48 "a"  118.753-8  4  
18.15.48 "b"  118.754-6  4  
18.15.48 "c"  118.755-4  4  
18.15.48 "d"  118.756-2  4  
18.15.48 "e"  118.757-0  4  
18.15.48 "f"  118.758-9  4  
18.15.48 "g"  118.759-7  4  
18.15.48 "h"  118.760-0  4  
 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
LUCI HELENA LIPEL 
Secretária de Inspeção do Trabalho Substituta 
 
JUAREZ CORREIA BARROS JÚNIOR 
Diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho 
 
09. PORTARIA Nº 4.686, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2001, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL 

REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.01.2002, 1º Caderno, p. 8). 
 
O JUIZ-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, Resolve REMOVER, a pedido, a 
partir de 07.01.2002, a Dra. ANTÔNIA MARA VIEIRA LOGUÉRCIO, Juíza Titular da Vara do Trabalho de 
URUGUAIANA,  para a  Vara do Trabalho de SANTO ÂNGELO, que se encontra vaga em virtude da 
remoção do Juiz Titular, Dr. WALTHER FREDOLINO LINCK, conforme Portaria nº 4231/2001. Ass. 
DARCY CARLOS MAHLE, Juiz-Presidente. 
 
10. PORTARIA Nº 10, DE 07 DE JANEIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL 

DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.01.2002, 1º Caderno, p. 7). 
 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais e regulamentares e com base na Resolução Administrativa nº 02, de 03.03.82, do Egrégio Tribunal 
Pleno, publicada no Diário Oficial do Estado de 15.03.82, resolve: 
 
Art. 1º - Delegar competência ao Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal para decidir 
sobre as matérias de interesse dos servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal, a seguir 
relacionadas:  
I - posse para os servidores nomeados para cargos efetivos e funções comissionadas; 
II - indicação de substituição para exercício de Funções Comissionadas dos níveis FC-01 a FC-05; 
III - lotação e remoção; 
IV - concessão de prazo de deslocamento para a nova sede; 
V - concessão das seguintes indenizações, gratificações e adicionais: 
a) ajuda de custo; 
b) diárias; 
c) indenização de transporte; 
d) antecipação do pagamento de gratificação de natal; 
e) gratificação natalina proporcional por ocasião de exoneração; 
f) adicional por tempo de serviço; 
g) adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas; 
h) adicional pela prestação de serviço extraordinário; 
i) adicional noturno. 
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VI - concessão e interrupção de férias; 
VII - indenização relativa ao período das férias por ocasião de vacância por exoneração do cargo efetivo, 
função comissionada ou cargo em comissão, bem como por posse em outro cargo inacumulável; 
VIII - incorporação/quintos/décimos pelo exercício de função de Direção, Chefia ou Assessoramento; 
IX - averbação de vantagem pessoal nominalmente identificada; 
X - reconhecimento e redelimitação de qüinqüênios e transformação de decênio(s) em qüinqüênios de 
licença-prêmio por assiduidade; 
XI - concessão das seguintes licenças, ressalvadas as que tratam os artigos 84, 86, 87, 91 e 92, da Lei nº 
8.112/90; 
a) licença por motivo de doença em pessoa da família; 
b) licença para o serviço militar; 
c) licença para tratamento de saúde; 
d) licença à gestante; 
e) licença-paternidade; 
f) licença à amamentação; 
g) licença à adotante; 
h) licença por acidente em serviço. 
XII - ausências ao serviço em virtude de: 
a) doação de sangue; 
b) alistamento como eleitor; 
c) casamento; 
d) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda 
ou tutela e irmãos; 
e) júri e outros serviços obrigatórios por lei; 
f) participação em programa de treinamento regularmente instituído, conforme  dispuser o regulamento. 
XIII - concessão de horário especial para servidor estudante; 
XIV - concessão de horário especial ao servidor portador de deficiência física; 
XV - concessão de horário especial para servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de 
deficiência física; 
XVI - concessão de auxílio-natalidade; 
XVII - concessão e cancelamento de salário família; 
XVIII - concessão de auxílio-funeral; 
XIX - concessão de auxílio-reclusão; 
XX - concessão de auxílio-alimentação; 
XXI - concessão de vale-transporte; 
XXII - averbação de tempo de serviço, de cursos realizados, de portarias de louvor, de títulos; 
XXIII - retificações e alterações de nome; 
XXIV - consignações em folha de pagamento; 
XXV - descontos por atrasos ou faltas ao serviço; 
XXVI - inclusão e exclusão de dependentes para fins de dedução no imposto de renda retido na fonte; 
XXVII - inclusão dos servidores e dependentes para fins de assistência médico-odontológica; 
XXVIII - determinar a instauração de sindicância; 
XXIX - impor, aos servidores, as penas disciplinares de advertência e de suspensão até 30 dias; 
XXX - determinar o cancelamento de registros de penalidades de advertência e suspensão. 
 
Art. 2º - Delegar, ainda, competência ao Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal para 
deliberar sobre: 
I - arquivamento dos processos e documentos administrativos, bem como o desentranhamento de peças, 
quando solicitado; 
II - baixa e alienação de bens permanentes classificados como antieconômicos e irrecuperáveis; 
III - autorização e aprovação de licitações e sua dispensa, exceto concorrências e as relacionadas com 
construção; 
IV - concessão de suprimento de fundos para despesas de pronto atendimento. 
 
Art. 3º - Poderá o Diretor-Geral de Coordenação Administrativa, autorizado pela Presidente do Tribunal,  
subdelegar ao Diretor da Secretaria Administrativa, ao Diretor da Secretaria de Recursos Humanos, ao 
Diretor do Serviço de Orçamento e Finanças e ao Diretor do Serviço Médico e Odontológico as atribuições 
que lhe são delegadas nesta Portaria. 
 
Art. 4º - A decisão que implique mudança de orientação estabelecida em ato da Presidente do Tribunal 
deverá ser submetida previamente à sua deliberação. 
 
Art. 5º - O Diretor-Geral de Coordenação Administrativa fica autorizado a encaminhar diretamente ao 
Órgão Especial processos que tratem de concessão de licenças e férias aos magistrados deste Tribunal. 
 
Art. 6º - O Diretor-Geral de Coordenação Administrativa também está autorizado a promover a concessão 
e o cancelamento de salário-família, assim como a inclusão e a exclusão de dependentes para fins de 
imposto de renda retido na fonte e de assistência médico-odontológica dos magistrados deste Tribunal. 
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Art. 7º - A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, revogada, no todo ou em 
parte, e terá seu termo final de vigência coincidente com o término do mandato da delegante, ficando sem 
efeito a Portaria nº 4201, de 13 de dezembro de 1999, prorrogada pela de nº 4684, de 17 de dezembro de 
2001.  
 
Registre-se. Publique-se. 
 
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA 
Presidente 
 
11. PORTARIA Nº 11, DE 07 DE JANEIRO DE 2002, DA DIREÇÃO-GERAL DE COORDENAÇÃO 

ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 
08.01.2002, 1º Caderno, p. 7). 

 
O DIRETOR-GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e com base no art. 3º, 
da Portaria nº 10, de 07.01.2002, resolve: 
 
Art. 1º - Subdelegar competência ao Diretor da Secretaria de Recursos Humanos do Tribunal para decidir 
sobre as matérias de interesse dos servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal, a seguir 
relacionadas:  
 
I - concessão das seguintes indenizações, gratificações e adicionais: 
- gratificação natalina proporcional por ocasião de exoneração; 
- adicional por tempo de serviço; 
- adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas; 
- adicional pela prestação de serviço extraordinário; 
- adicional noturno. 
II - concessão e interrupção de férias; 
III - indenização relativa ao período das férias por ocasião de vacância por exoneração do cargo efetivo, 
função comissionada ou cargo em comissão, bem como por posse em outro cargo inacumulável; 
IV - incorporação/quintos/décimos pelo exercício de função de Direção, Chefia ou Assessoramento; 
V - averbação de vantagem pessoal nominalmente identificada;  
VI - concessão das seguintes licenças, ressalvadas as que tratam os artigos 84, 86, 87, 91 e 92, da Lei nº 
8.112/90; 
- licença para o serviço militar; 
- licença-paternidade; 
- licença à adotante. 
VII - ausências ao serviço em virtude de: 
- doação de sangue; 
- alistamento como eleitor; 
- casamento; 
- falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda 
ou tutela e irmãos; 
- júri e outros serviços obrigatórios por lei; 
- participação em programa de treinamento regularmente instituído, conforme  dispuser o regulamento. 
VIII - concessão de horário especial para servidor estudante; 
IX - concessão de horário especial ao servidor portador de deficiência física; 
X - concessão de horário especial para servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de 
deficiência física; 
XI - concessão de auxílio-natalidade; 
XII - concessão e cancelamento de salário família; 
XIII - concessão de auxílio-funeral; 
XIV - concessão de auxílio-reclusão; 
XV - concessão de auxílio-alimentação; 
XVI - concessão de vale-transporte; 
XVII - retificações e alterações de nome; 
XVIII - inclusão e exclusão de dependentes para fins de dedução no imposto de renda retido na fonte; 
XIX - inclusão dos servidores e dependentes para fins de assistência médico-odontológica; 
 
Art. 2º -  Tratando-se de decisão sobre matéria que importe mudança de orientação já estabelecida, por 
alteração dos fatos, da lei ou dos critérios de sua interpretação, será submetida, pela autoridade 
subdelegada, à consideração do Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal. 
 
Art. 3º - Toda e qualquer decisão a respeito das matérias ora subdelegadas poderá, em caso de 
controvérsia, ser submetida à apreciação do Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal.  
 
Art. 4º - A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, revogada, no todo ou em 
parte, e terá seu termo final de vigência coincidente com o término do mandato da Exma. Sra. Presidente 
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do Tribunal, ficando sem efeito a Portaria nº 4215, de 14 de dezembro de 1999, prorrogada pela de nº 
4685, de 17 de dezembro de 2001. 
  
Registre-se e Publique-se. 
 
LUIZ FERNANDO TABORDA CELESTINO 
Diretor-Geral de Coordenação Administrativa 
 
12. PORTARIA Nº 12, DE 07 DE JANEIRO DE 2002, DA DIREÇÃO-GERAL DE COORDENAÇÃO 

ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 
08.01.2002, 1º Caderno, p. 8). 

 
O DIRETOR-GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e com base no artigo 3º, 
da Portaria nº 10, de 07.01.2002,  
RESOLVE  
 
SUBDELEGAR competência ao Diretor da Secretaria Administrativa para decidir sobre a concessão de 
suprimento de fundos para despesas de pronto atendimento. 
A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, revogada, no todo ou em parte, e terá 
seu termo final de vigência coincidente com o término do mandato da Exma. Sra. Presidente do Tribunal, 
ficando sem efeito a Portaria nº 4216, de 14 de dezembro de 1999, prorrogada pela de nº 4685, de 17 de 
dezembro de 2001. 
 
Registre-se e Publique-se. 
 
LUIZ FERNANDO TABORDA CELESTINO 
Diretor-Geral de Coordenação Administrativa 
 
13. PORTARIA Nº 13, DE 07 DE JANEIRO DE 2002, DA DIREÇÃO-GERAL DE COORDENAÇÃO 

ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 
08.01.2002, 1º Caderno, p. 8). 

 
O DIRETOR-GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e com base no artigo 3º, 
da Portaria nº 10, de 07.01.2002,  
RESOLVE  
 
Art. 1º - SUBDELEGAR competência ao Diretor do Serviço de Orçamento e Finanças para decidir sobre 
as matérias de interesse dos servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal, a seguir 
relacionadas: 
I - indenização de transporte; 
II - antecipação do pagamento de gratificação de natal; 
III - consignações em folha de pagamento. 
 
Art. 2º -  Tratando-se de decisão sobre matéria que importe mudança de orientação já estabelecida, por 
alteração dos fatos, da lei ou dos critérios de sua interpretação, será submetida, pela autoridade 
subdelegada, à consideração do Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal. 
 
Art. 3º - Toda e qualquer decisão a respeito das matérias ora subdelegadas poderá, em caso de 
controvérsia, ser submetida à apreciação do Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal.  
 
Art. 4º - A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, revogada, no todo ou em 
parte, e terá seu termo final de vigência coincidente com o término do mandato da Exma. Sra. Presidente 
do Tribunal, ficando sem efeito a Portaria nº 4217, de 14 de dezembro de 1999, prorrogada pela de nº 
4685, de 17 de dezembro de 2001. 
 
Registre-se e Publique-se. 
 
LUIZ FERNANDO TABORDA CELESTINO 
Diretor-Geral de Coordenação Administrativa 
 
14. PORTARIA Nº 14, DE 07 DE JANEIRO DE 2002, DA DIREÇÃO-GERAL DE COORDENAÇÃO 

ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 
08.01.2002, 1º Caderno, p. 8). 

 
O DIRETOR-GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e com base no artigo 3º, 
da Portaria nº 10, de 07.01.2002,  
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RESOLVE  
 
Art. 1º - SUBDELEGAR competência ao Diretor do Serviço Médico e Odontológico para decidir sobre a 
concessão, aos servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal, das seguintes licenças: 
- licença por motivo de doença em pessoa da família; 
- licença para tratamento de saúde; 
- licença à gestante; 
- licença à amamentação; 
- licença por acidente em serviço. 
 
Art. 2º -  Tratando-se de decisão sobre matéria que importe mudança de orientação já estabelecida, por 
alteração dos fatos, da lei ou dos critérios de sua interpretação, será submetida, pela autoridade 
subdelegada, à consideração do Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal. 
 
Art. 3º - Toda e qualquer decisão a respeito das matérias ora subdelegadas poderá, em caso de 
controvérsia, ser submetida à apreciação do Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal.  
 
Art. 4º -  A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, revogada, no todo ou em 
parte, e terá seu termo final de vigência coincidente com o término do mandato da Exma. Sra. Presidente 
do Tribunal, ficando sem efeito a Portaria nº 4218, de 14 de dezembro de 1999, prorrogada pela de nº 
4685, de 17 de dezembro de 2001. 
 
Registre-se e Publique-se. 
 
LUIZ FERNANDO TABORDA CELESTINO 
Diretor-Geral de Coordenação Administrativa 
 
15. PORTARIA Nº  001, DE 28 DE JANEIRO DE 2002, DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL 

REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 29.01.2002, 1º Caderno, p. 50). Disciplina 
a extinção do Posto da Justiça do Trabalho de Cerro Largo e dá outras providências. 

 
O JUIZ-CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO que o Órgão Especial deste Tribunal, na sessão do dia 14 de dezembro de 2001, 
resolveu, por unanimidade de votos, extinguir o Posto da Justiça do Trabalho de Cerro Largo, 
CONSIDERANDO que a aludida extinção acarretará a necessidade de envio de todos os processos, bem 
como dos móveis e utensílios para a Vara do Trabalho de Santo Ângelo, 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Fixar o dia 31 de janeiro de 2002 como data-limite para o ingresso de petições iniciais e o dia 27 
de fevereiro de 2002 para a realização de audiências e para o recebimento de qualquer outro tipo de 
petição no protocolo do Posto. 

 
Art. 2º. Suspender os prazos dos processos em tramitação no Posto extinto, pelo prazo de 10 (dez) dias, 
a contar de 28 de fevereiro de 2002, inclusive. 

 
Art. 3º. Determinar seja designada pauta especial, na Vara do Trabalho de Santo Ângelo, para inclusão 
dos processos oriundos do Posto extinto. 

 
Art. 4º. Os casos omissos ficam sujeitos à apreciação do Juiz que estiver no exercício da titularidade da 
Vara de Santo Ângelo, sem prejuízo da competência da Corregedoria Regional. 

 
Art. 5º. Decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas da publicação da presente Portaria, dê-se ciência 
da referida extinção, mediante ofício, à Secção da OAB/RS, às Subsecções da OAB de Santo Ângelo e 
Cerro Largo, ao Prefeito Municipal da cidade de Cerro Largo, bem como ao Procurador-Chefe do 
Ministério Público do Trabalho. 

 
Art. 6º. Dê-se ciência do ocorrido, ainda, mediante memorando, à Direção Geral de Coordenação 
Administrativa, à Secretaria de Recursos Humanos e ao Serviço de Material e Patrimônio deste Tribunal, 
para as providências cabíveis. 

 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Porto Alegre,  28 de janeiro de 2002. 
 
MARIO CHAVES, 
Corregedor Regional. 
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16. PORTARIA Nº 192, DE 15 DE  JANEIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 22.01.2002, 1º Caderno, p. 40). 

 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais e, de acordo com o artigo 96, inciso I, alínea “c” da Constituição Federal, combinado 
com o artigo 654, parágrafo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, com o artigo 40 do Regimento 
Interno deste Tribunal e, à vista do contido no Expediente TRT 4ª MA nº 48.784/2001, resolve NOMEAR, 
em virtude de aprovação em concurso público, homologado pelo Órgão Especial na sessão do dia 24 de 
agosto de 2001, obedecida a ordem de classificação, para exercer o cargo de JUIZ DO TRABALHO 
SUBSTITUTO, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a candidata CANDICE VON REISSWITZ, 
em vaga decorrente da promoção da Dra. Anacilda Morena Oliveira Rocha.  
 
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA 
Juíza-Presidente 
 
17. PORTARIA Nº 265,  DE 25 DE JANEIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL 

DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 29.01.2002, 1º Caderno, p. 50). 
 
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 25.01.2002, o Dr. CLAUDIO SCANDOLARA, Juiz 
Titular da Vara do Trabalho de ERECHIM,  para a 3ª Vara do Trabalho de CAXIAS DO SUL, que se 
encontra vaga em virtude da remoção, a pedido, da   Dra. ROSEMARIE TEIXEIRA SIEGMANN, conforme 
Portaria nº 4599/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
18. PORTARIA Nº 295,  DE 29 DE JANEIRO DE  2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL 

DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 31.01.2002, 1º Caderno, p. 63). 
 
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 29.01.2002, o Dr. RAUL ZORATTO SANVICENTE, 
Juiz Titular da 3ª Vara do Trabalho de SAPIRANGA,  para a 19ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE, 
que se encontra vaga em virtude da aposentadoria da Juíza Titular, Dra. MARCIA ANTUNES DA MOTTA, 
conforme Portaria nº 4643/2001, publicada no D.O.E. de 12.12.2001. Ass. ROSA MARIA WEBER 
CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 

DIVERSOS  

 
19. ALTERAÇÃO, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2001, DO ARTIGO 137-A DO REGULAMENTO GERAL 

DO ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB - CONSELHO PLENO DO CONSELHO FEDERAL 
DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (D.J.U. de 08.01.2002, p. 43). 

 
Alteração do artigo 137-a do regulamento geral do estatuto da advocacia e da oab, aprovada pelo 
conselho pleno do conselho federal da ordem dos advogados do brasil, na sessão plenária do dia 11 de 
dezembro de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art. 137-A. A notificação inicial para a apresentação de defesa prévia ou manifestação em processo 
administrativo perante a OAB deverá ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento, 
enviada para o endereço profissional ou residencial constante do cadastro do Conselho Seccional. 
§ 1º Incumbe ao advogado manter sempre atualizado o seu endereço residencial e profissional no 
cadastro do Conselho Seccional, presumindo-se recebida a correspondência enviada para o endereço 
nele constante. 
§ 2º Frustrada a entrega da notificação de que trata o caput deste artigo, será a mesma realizada através 
de edital, a ser publicado na imprensa oficial do Estado. 
§ 3º Quando se tratar de processo disciplinar, a notificação inicial feita através de edital deverá respeitar o 
sigilo de que trata o artigo 72, § 2º, da Lei 8.906/94, dele não podendo constar qualquer referência de que 
se trate de matéria disciplinar, constando apenas o nome completo do advogado, o seu número de 
inscrição e a observação de que ele deverá comparecer à sede do Conselho Seccional ou da Subseção 
para tratar de assunto de seu interesse. 
§ 4º As demais notificações no curso do processo disciplinar serão feitas através de correspondência, na 
forma prevista no caput deste artigo, ou através de publicação na imprensa oficial do Estado ou da União, 
quando se tratar de processo em trâmite perante o Conselho Federal, devendo, as publicações, 
observarem que o nome do representado deverá ser substituído pelas suas respectivas iniciais, 
indicando-se o nome completo do seu procurador ou o seu, na condição de advogado, quando postular 
em causa própria. 
§ 5º A notificação de que trata o inciso XXIII, do artigo 34, da Lei 8.906/94 será feita na forma prevista no 
caput deste artigo ou através de edital coletivo publicado na imprensa oficial do Estado. 
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20. EDITAL, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.01.2002, 1º Caderno, p. 8). 
 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos.  
Juízes Titulares das Varas do Trabalho 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção,  a 11ª 
Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE, em virtude da posse da Juíza Titular, a Dra. CLEUSA REGINA 
HALFEN, no cargo de Juiz Togado deste Tribunal, nomeada pelo  Decreto de 27.11.2001, publicado no 
D.O.U. de 28.11.2001. Porto Alegre, 18 de dezembro de 2001. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA 
DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
21. EDITAL, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.01.2002, 1º Caderno, p. 8). 
 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos.  
Juízes Titulares das Varas do Trabalho 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção,  a  20ª 
Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE, em virtude da posse da Juíza Titular, a Dra. MARIA BEATRIZ 
CONDESSA FERREIRA, no cargo de Juiz Togado deste Tribunal, nomeada pelo  Decreto de 27.11.2001, 
publicado no D.O.U. de 28.11.2001. Porto Alegre, 18 de dezembro de 2001. Ass. ROSA MARIA WEBER 
CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
22. EDITAL, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.01.2002, 1º Caderno, p. 8). 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos.  
Juízes Titulares das Varas do Trabalho 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção,  a  Vara 
do Trabalho de BAGÉ, em virtude da posse do Juiz Titular, o Dr. LEONARDO MEURER BRASIL, no 
cargo de Juiz Togado deste Tribunal, nomeado pelo  Decreto de 27.11.2001, publicado no D.O.U. de 
28.11.2001. Porto Alegre, 18 de dezembro de 2001. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, 
Juíza-Presidente. 
 
23. EDITAL, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.01.2002, 1º Caderno, p. 8). 
 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos.  
Juízes Titulares das Varas do Trabalho 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção,  a 1ª Vara 
do Trabalho de SANTA MARIA, em virtude da posse da Juíza Titular, a Dra. TANIA MACIEL DE SOUZA, 
no cargo de Juiz Togado deste Tribunal, nomeada pelo  Decreto de 27.11.2001, publicado no D.O.U. de 
28.11.2001. Porto Alegre, 18 de dezembro de 2001. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, 
Juíza-Presidente. 
 
24. EDITAL, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.01.2002, 1º Caderno, p. 8). 
 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos.  
Juízes Titulares das Varas do Trabalho 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção,  a  26ª 
Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE, em virtude da posse da Juíza Titular, a Dra. MARIA INÊS CUNHA 
DORNELLES, no cargo de Juiz Togado deste Tribunal, nomeada pelo  Decreto de 27.11.2001, publicado 
no D.O.U. de 28.11.2001. Porto Alegre, 18 de dezembro de 2001. Ass. ROSA MARIA WEBER 
CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
25. EDITAL, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.01.2002, 1º Caderno, p. 8). 
 
A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos.  
Juízes Titulares das Varas do Trabalho 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção,  a  Vara 
do Trabalho de CACHOEIRA DO SUL, em virtude da posse do Juiz Titular, o Dr. RICARDO LUIZ 
TAVARES GEHLING, no cargo de Juiz Togado deste Tribunal, nomeado pelo  Decreto de 29.11.2001, 
publicado no D.O.U. de 03.12.2001. Porto Alegre, 18 de dezembro de 2001. Ass. ROSA MARIA WEBER 
CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
26. EDITAL, DE 07 DE JANEIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.01.2002, 1º Caderno, p. 8). 
 
A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos 
Exmos.  Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de 
remoção, a Vara do Trabalho de URUGUAIANA, em virtude da remoção, a pedido, da Dra. ANTÔNIA 
MARA VIEIRA LOGUÉRCIO, conforme Portaria nº 4686/2001. Porto Alegre, 07 de janeiro de 2002. Ass. 
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
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27. EDITAL, DE 25 DE JANEIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA  DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 29.01.2002, 1º Caderno, p. 50). 

 
A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos 
Exmos.  Juízes Titulares de Varas do Trabalho da 4ª Região, que se encontra vaga,  para fins de 
remoção,  a Vara do Trabalho de  ERECHIM, em virtude da remoção, a pedido, do Dr. CLAUDIO 
SCANDOLARA, conforme Portaria nº 265/2002. Porto Alegre, 25 de janeiro de 2002. Ass. ROSA MARIA 
WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
28. EDITAL, DE 28 DE JANEIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 31.01.2002, 1º Caderno, p. 63). 
 
A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos 
Exmos.  Juízes do Trabalho Substitutos da 4ª Região, em conformidade ao disposto nos artigos 82 e 83 
da Lei Complementar nº 35/79, que se encontra  vaga,  para preenchimento através de promoção por 
merecimento, a Vara do Trabalho de URUGUAIANA. Porto Alegre, 28 de janeiro de 2002. Ass. ROSA 
MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
29. EDITAL, DE 28 DE JANEIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 31.01.2002, 1º Caderno, p. 63). 
 
A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos 
Exmos.  Juízes do Trabalho Substitutos da 4ª Região, em conformidade ao disposto nos artigos 82 e 83 
da Lei Complementar nº 35/79, que se encontra  vaga,  para preenchimento através de promoção por 
antigüidade, a Vara do Trabalho de BAGÉ. Porto Alegre, 28 de janeiro de 2002. Ass. ROSA MARIA 
WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
 
30. EDITAL, DE 29 DE JANEIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 31.01.2002, 1º Caderno, p. 63). 
 
A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos 
Exmos.  Juízes Titulares de Varas do Trabalho da 4ª Região, que se encontra vaga,  para fins de 
remoção,  a 3ª Vara do Trabalho de  SAPIRANGA, em virtude da remoção, a pedido, do Dr. RAUL 
ZORATTO SANVICENTE, conforme Portaria nº 295/2002. Porto Alegre, 29 de janeiro de 2002. Ass. 
ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
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	LEIS 
	 
	01. LEI Nº 10.403, DE 8 DE JANEIRO DE 2002 (D.O.U. de 09.01.2002, Seção 1, p. 1). Altera as Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991.  
	 
	O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
	 
	Art. 1o A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
	 
	"Art. 12. ........................................................ 
	........................................................ 
	V - ........................................................  
	........................................................ 
	c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa; 
	........................................................"(NR) 
	 
	"Art. 32. ........................................................ 
	........................................................ 
	V – (VETADO) 
	........................................................"(NR) 
	 
	Art. 2o A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
	 
	"Art. 11. ........................................................ 
	........................................................ 
	V - ........................................................ 
	........................................................ 
	c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa; 
	........................................................"(NR) 
	 
	"Art. 17. ........................................................ 
	§ 1o Incumbe ao dependente promover a sua inscrição quando do requerimento do benefício a que estiver habilitado. 
	........................................................"(NR) 
	 
	"Art. 29-A. O INSS utilizará, para fins de cálculo do salário-de-benefício, as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS sobre as remunerações dos segurados. 
	§ 1o O INSS terá até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da solicitação do pedido, para fornecer ao segurado as informações previstas no caput deste artigo. 
	§ 2o O segurado poderá, a qualquer momento, solicitar a retificação das informações constantes no CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios sobre o período divergente." 
	 
	Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
	 
	Brasília, 8 de janeiro de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
	FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Roberto Brant 
	 
	02. LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002 (D.O.U. de 11.01.2002, Seção 1, pp. 1-74). Institui o Código Civil. 
	 
	Obs.: Noticiada tão-somente a sua publicação, devido à extensão do documento. 
	 
	MEDIDAS PROVISÓRIAS 
	 
	03. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 22, DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (D.O.U. de 09.01.2002, Seção 1, pp. 1-2). Altera a legislação tributária federal e dá outras providências.  
	 
	O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 
	 
	Art. 1º  O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de pessoas físicas será calculado de acordo com as seguintes tabelas progressivas mensal e anual, em reais: 
	 
	Tabela Progressiva Mensal 
	 
	Base de Cálculo em R$
	Alíquota %
	Parcela a Deduzir do imposto em r$
	Até 1.058,00
	-
	-
	De 1.058,01 até 2.115,00
	15
	158,70
	Acima de 2.115,00
	27,5
	423,08
	 
	Tabela Progressiva Anual 
	 
	Base de Cálculo em R$
	Alíquota %
	Parcela a Deduzir do imposto em r$
	Até 12.696,00
	-
	-
	De 12.696,01 até 25.380,00
	15
	1.904,40
	Acima de 25.380,00
	27,5
	5.076,90
	 
	Art. 2º  Os arts. 4º, 8º e 10 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação: 
	 
	"Art. 4o  ................................................ 
	................................................ 
	III - a quantia de R$ 106,00 (cento e seis reais) por dependente; 
	................................................ 
	VI - a quantia de R$ 1.058,00 (mil e cinqüenta e oito reais), correspondente à parcela isenta dos rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público interno, ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade. 
	................................................" (NR) 
	 
	"Art. 8o  ................................................ 
	................................................ 
	II - das deduções relativas: 
	................................................ 
	b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1º, 2º e 3º graus, creches, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.998,00 (mil, novecentos e noventa e oito reais); 
	c) à quantia de R$ 1.272,00 (mil, duzentos e setenta e dois reais) por dependente;  
	................................................" (NR) 
	 
	"Art. 10.  Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na declaração, recebidos no ano-calendário, o contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que consistirá em dedução de vinte por cento do valor desses rendimentos, limitada a R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais), na Declaração de Ajuste Anual, dispensada a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie. 
	................................................" (NR) 
	 
	Art. 3º  O art. 20 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação: 
	 
	"Art. 20.  A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts. 27 e 29 a 34 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita bruta, na forma definida na legislação vigente, auferida em cada mês do ano-calendário, exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que se refere o inciso III do § 1º do art. 15, cujo percentual corresponderá a trinta e dois por cento." (NR) 
	 
	Art. 4o  O art. 24 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido de § 3º, com a seguinte redação: 
	"§ 3o  Para os fins do disposto neste artigo, considerar-se-á separadamente a tributação do trabalho e do capital, bem assim as dependências do país de residência ou domicílio." (NR) 
	 
	Art. 5o  As disposições relativas a preços, custos e taxas de juros, constantes dos arts. 18 a 22 da Lei nº 9.430, de 1996, aplicam-se, também, às operações efetuadas por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, com qualquer pessoa física ou jurídica, ainda que não vinculada, residente ou domiciliada em país ou dependência cuja legislação interna oponha sigilo relativo à composição societária de pessoas jurídicas ou à sua titularidade. 
	 
	Art. 6o  Na hipótese de doação de livros, objetos fonográficos ou iconográficos, obras audiovisuais e obras de arte, para os quais seja atribuído valor de mercado, efetuada por pessoa física a órgãos públicos, autarquias, fundações públicas ou entidades civis sem fins lucrativos, desde que os bens doados sejam incorporados ao acervo de museus, bibliotecas ou centros de pesquisa ou ensino, no Brasil, com acesso franqueado ao público em geral: 
	I - o doador deverá considerar como valor de alienação o constante em sua declaração de bens; 
	II - o donatário registrará os bens recebidos pelo valor atribuído no documento de doação. 
	Parágrafo único.  No caso de alienação dos bens recebidos em doação, será considerado, para efeito de apuração de ganho de capital, custo de aquisição igual a zero. 
	 
	Art. 7o  O campo de incidência do IPI abrange todos os produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto nº 4.070, de 28 de dezembro de 2001, observadas as disposições contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação "NT" (não-tributado). 
	 
	Art. 8o  Para efeito do disposto no art. 4º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 1.199, de 27 de dezembro de 1971, o percentual de incidência é o constante da TIPI, aprovada pelo Decreto nº 4.070, de 2001. 
	 
	Art. 9o  Ficam revogados os arts. 13 e 15 da Lei nº 9.493, de 10 de setembro de 1997. 
	 
	Art. 10.  Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos: 
	I - no caso dos arts. 1º e 2º, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2002; 
	II - no caso do art. 3º, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de maio de 2002. 
	 
	Brasília, 8 de janeiro de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
	FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Pedro Malan 
	 
	04. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 27, DE 24 DE JANEIRO DE 2002 (D.O.U. de 25.1.2002, Seção 1, p. 1). Dispõe sobre infrações penais de repercussão interestadual ou internacional que exigem repressão uniforme, para os fins do disposto no inciso I do § 1º do art. 144 da Constituição. 
	  
	O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 
	 
	Art. 1o  Na forma do inciso I do § 1º do art. 144 da Constituição, quando houver repercussão interestadual ou internacional que exija repressão uniforme, poderá o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança pública arrolados no art. 144 da Constituição Federal, em especial das Polícias Militares e Civis dos Estados, proceder à investigação, dentre outras, das seguintes infrações penais:  
	I - seqüestro, cárcere privado e extorsão mediante seqüestro (arts. 148 e 159 do Código Penal), se o agente foi impelido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima;  
	II - formação de cartel (incisos I, "a", II, III e VII do art. 4º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990); e 
	III - relativas à violação a direitos humanos, que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em decorrência de tratados internacionais de que seja parte. 
	Parágrafo único.  Relativamente às infrações penais descritas no inciso I, atendidos os pressupostos do caput, o Departamento de Polícia Federal poderá proceder à apuração de outros casos, desde que requeira tal providência ao Ministro de Estado da Justiça em representação fundamentada. 
	 
	Art. 2o  Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 
	 
	Brasília, 24 de janeiro de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
	FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Aloysio Nunes Ferreira 
	 
	DECRETOS 
	 
	05. DECRETO Nº 4.079, DE 09 DE JANEIRO DE 2002 (D.O.U. de 10.01.2002, Seção 1, pp. 4-5). Altera dispositivos do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999.  
	 
	O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, 
	DECRETA: 
	 
	Art. 1º  O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
	 
	"Art. 9º ............................................................... 
	............................................................... 
	V - ............................................................... 
	............................................................... 
	c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa; 
	..............................................................." (NR) 
	 
	"Art. 19.  A anotação na Carteira Profissional ou na Carteira de Trabalho e Previdência Social e, a partir de 1º de julho de 1994, os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS valem para todos os efeitos como prova de filiação à Previdência Social, relação de emprego, tempo de serviço ou de contribuição e salários-de-contribuição e, quando for o caso, relação de emprego, podendo, em caso de dúvida, ser exigida pelo Instituto Nacional do Seguro Social a apresentação dos documentos que serviram de base à anotação. 
	§ 1º  O INSS definirá os critérios para apuração das informações constantes da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -GFIP que ainda não tiverem sido processadas. 
	§ 2º  Não constando do CNIS informações sobre contribuições ou remunerações, o vínculo não será considerado, facultada a providência prevista no § 3º. 
	§ 3º  O segurado poderá solicitar, a qualquer momento, a inclusão, exclusão ou retificação das informações constantes do CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes, conforme critérios definidos pelo INSS." (NR) 
	 
	"Art. 22.  A inscrição do dependente do segurado será promovida quando do requerimento do benefício a que tiver direito, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
	............................................................... 
	§ 10.  No ato de inscrição, o dependente menor de vinte e um anos deverá apresentar declaração de não emancipação. 
	............................................................... 
	§ 13.  No caso de equiparado a filho, a inscrição será feita mediante a comprovação da equiparação por documento escrito do segurado falecido manifestando essa intenção, da dependência econômica e da declaração de que não tenha sido emancipado." (NR) 
	 
	“Art. 31.  ............................................................... 
	Parágrafo único.  O INSS terá até cento e oitenta dias, contados da data do pedido, para fornecer ao segurado as informações constantes do CNIS sobre contribuições e remunerações utilizadas no cálculo do salário-de-benefício." (NR) 
	 
	"Art. 61.  Observado o disposto no art. 19, são contados como tempo de contribuição, para efeito do disposto nos §§ 1º e 2º do art. 56: 
	..............................................................." (NR) 
	 
	"Art. 62.  A prova de tempo de serviço, considerado tempo de contribuição na forma do art. 60, observado o disposto no art. 19 e, no que couber, as peculiaridades do segurado de que tratam as alíneas "j" e "l" do inciso V do caput do art. 9º e do art. 11, é feita mediante documentos que comprovem o exercício de atividade nos períodos a serem contados, devendo esses documentos ser contemporâneos dos fatos a comprovar e mencionar as datas de início e término e, quando se tratar de trabalhador avulso, a duração do trabalho e a condição em que foi prestado." (NR) 
	 
	"Art. 64.  ............................................................... 
	............................................................... 
	§ 2º  O segurado deverá comprovar a efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício." (NR) 
	 
	"Art. 163.  O segurado e o dependente, após dezesseis anos de idade, poderão firmar recibo de benefício, independentemente da presença dos pais ou do tutor." (NR) 
	 
	"Art. 166.  Os benefícios poderão ser pagos mediante depósito em conta corrente, exceto os pagamentos a procurador." (NR) 
	 
	Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
	 
	Art. 3º  Revogam-se os §§ 1º, 2º, 5º e 11 do art. 22, o art. 23 e o art. 186, todos do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999. 
	 
	Brasília, 9 de janeiro de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
	FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Roberto Brant 
	 
	06. DECRETO Nº 4.085, DE 15 DE JANEIRO DE 2002 (D.O.U. de 16.01.2002, Seção 1, pp. 2-4). Promulga a Convenção nº 174 da OIT e a Recomendação nº 181 sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores.  
	 
	O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, 
	Considerando que o Congresso Nacional aprovou o texto da Convenção no 174 da OIT sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, complementada pela Recomendação no 181, por meio do Decreto Legislativo nº 246, de 28 de junho de 2001; 
	Considerando que a Convenção entrará em vigor, para o Brasil, em 2 de agosto de 2002, nos termos do parágrafo 3º de seu artigo 24; 
	DECRETA: 
	 
	Art. 1o A Convenção nº 174 da OIT sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, complementada pela Recomendação nº 181, apensa por cópia ao presente Decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém.  
	 
	Art. 2o São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida Convenção, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. 
	 
	Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
	 
	Brasília, 15 de janeiro de 2002; 181o da Independência e 114o da República. 
	 
	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL 
	Osmar Vladimir Chohfi 
	 
	Conferência Internacional do Trabalho 
	Convenção nº 174 
	 
	Convenção sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores 
	 
	A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho: 
	 
	Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho, e congregada naquela cidade em 2 de junho de 1993, na sua 80ª reunião; 
	Tomando nota das convenções e recomendações internacionais do trabalho pertinentes, e em particular a Convenção e Recomendação sobre Segurança e Saúde dos trabalhadores, 1981 e a Convenção e a Recomendação sobre os Produtos químicos, 1990, e destacando a necessidade de adotar um enfoque global e coerente; 
	Tomando nota também do Repertório de recomendações práticas para a prevenção de acidentes industriais maiores, publicado pela OIT em 1991; 
	Considerando a necessidade de zelar por que sejam adotadas medidas apropriadas para: 
	prevenir os acidentes maiores;  
	reduzir ao mínimo os riscos de acidentes maiores;  
	reduzir ao mínimo as conseqüências desses acidentes maiores;  
	Considerando as causas desses acidentes, particularmente os erros de organização, os fatores humanos, as avarias ou deficiências de uma peça, os desvios a respeito das condições normais de funcionamento, as interferências externas e os fenômenos naturais; 
	Referindo-se à necessidade de colaboração, no âmbito do Programa Internacional de Segurança nas Substâncias Químicas, entre a Organização Internacional do Trabalho, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e a Organização Mundial da Saúde, assim como com outras organizações intergovernamentais pertinentes; 
	Depois de haver decidido adotar diversas propostas relativas à prevenção dos acidentes industriais, tema que constitui o quarto ponto da ordem do dia da reunião, e 
	Depois de decidir que essas propostas revistam a forma de uma Convenção Internacional, 
	Adota com data de vinte e dois de junho de mil novecentos e noventa e três, a seguinte convenção, que poderá ser citada como a Convenção sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, 1993: 
	 
	Parte I. Campo de Aplicação e Definições 
	Artigo 1 
	1. A presente Convenção tem por objetivo a prevenção de acidentes industriais maiores que envolvam substâncias perigosas e a limitação das conseqüências de referidos acidentes. 
	2. A Convenção se aplica a instalações expostas a riscos de acidentes maiores. 
	3. A Convenção não se aplica: 
	a) às instalações nucleares e fábricas de tratamento de substâncias radioativas, à exceção dos setores de referidas instalações nos quais sejam manipuladas substâncias não radioativas; 
	b) às instalações militares; 
	c) ao transporte fora da instalação distinto do transporte por tubos. 
	 
	4. Todo Membro que ratifique a presente Convenção poderá, depois de consulta às organizações representativas de empregadores e de trabalhadores interessadas, e a outras partes interessadas, que possam ser afetadas, excluir de seu campo de aplicação aquelas instalações ou setores da atividade econômica nas quais se disponha de uma proteção equivalente. 
	 
	Artigo 2 
	Quando se apresentarem problemas particulares de certa magnitude que impossibilitem pôr em prática o conjunto de medidas preventivas e de proteção previstas pela Convenção, todo Estado Membro deverá formular, sob consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores e com outras partes interessadas que possam ser afetadas, planos com vistas à aplicação por etapas de referidas medidas, num prazo fixo. 
	 
	Artigo 3 
	1. Para efeitos da presente Convenção: 
	a) a expressão "substância perigosa" designa toda substância ou mistura que, em razão de propriedades químicas, físicas ou toxicológicas, seja uma só ou em combinação com outras, represente perigo; 
	b) a expressão "quantidade limite" diz respeito de uma substância ou categoria de substâncias perigosas a quantidade fixada pela legislação nacional com referência às condições específicas que, se for ultrapassada, identifica uma instalação exposta a riscos de acidentes maiores; 
	c) a expressão "instalação exposta a riscos de acidentes maiores" designa aquela que produz, transforma, manipula, utiliza, descarta ou armazena, de maneira permanente ou transitória, uma ou várias substâncias ou categorias de substâncias perigosas, em quantidades que ultrapassem a quantidade limite; 
	d) a expressão "acidente maior" designa todo evento inesperado, como uma emissão, um incêndio ou uma explosão de grande magnitude, no curso de uma atividade dentro de uma instalação exposta a riscos de acidentes maiores, envolvendo uma ou mais substâncias perigosas e que exponha os trabalhadores, a população ou o meio ambiente a perigo de conseqüências imediatas ou de médio e longo prazos; 
	e) a expressão "relatório de segurança" designa um documento escrito que contenha informação técnica, de gestão e de funcionamento relativa aos perigos e aos riscos que comporta uma instalação exposta a riscos de acidentes maiores e à sua prevenção, e que justifique as medidas adotadas para a segurança da instalação; 
	f) o termo "quase-acidente" designa qualquer evento inesperado que envolva uma ou mais substâncias perigosas que poderia ter levado a um acidente maior, caso ações e sistemas atenuantes não tivessem atuado. 
	 
	Parte II. Princípios Gerais 
	Artigo 4 
	1. Todo Estado-Membro deverá formular, adotar e revisar periodicamente, considerando a legislação, as condições e a prática nacionais, e em consulta com as organizações mais representativas de empregadores e de trabalhadores, e com outras partes interessadas que possam ser afetadas, uma política nacional coerente relativa à proteção dos trabalhadores, da população e do meio ambiente, contra os riscos de acidentes maiores. 
	2. Esta política deverá ser aplicada mediante disposições preventivas e de proteção para as instalações expostas a riscos de acidentes maiores e, quando for possível, deverá promover a utilização de melhores tecnologias de segurança disponíveis. 
	 
	Artigo 5 
	1. A autoridade competente ou um organismo aprovado ou reconhecido pela autoridade competente deverá realizar uma prévia consulta com as organizações mais representativas de empregadores e de trabalhadores e com outras partes interessadas que possam ser afetadas, estabelecer um sistema para a identificação das instalações expostas a riscos de acidentes maiores segundo se definem no artigo 3, c), baseado numa lista de substâncias perigosas ou de categorias de substâncias perigosas, ou de ambas, que inclua suas quantidades limites respectivas, de acordo com a legislação nacional ou com as normas internacionais. 
	2. O sistema mencionado no parágrafo 1 acima deverá ser revisto e atualizado. 
	 
	Artigo 6 
	A autoridade competente, após consultar às organizações representativas de empregadores e de trabalhadores interessadas, deverá adotar disposições especiais para proteger as informações confidenciais que lhe são transmitidas ou colocadas à disposição de conformidade com qualquer dos artigos 8, 12, 13 ou 14, cuja revelação poderia causar prejuízo às atividades do empregador, sempre e quando referida confidencialidade não implique perigo grave para os trabalhadores, a população ou o meio ambiente. 
	 
	Parte III. Responsabilidades dos Empregadores 
	Identificação 
	Artigo 7 
	Os empregadores deverão identificar, de conformidade com os sistemas mencionados no artigo 5, toda instalação exposta a riscos de acidentes maiores submetidas a seu controle. 
	 
	Notificação 
	Artigo 8 
	1. Os empregadores deverão notificar à autoridade competente toda instalação exposta a riscos de acidentes maiores que tiverem identificado: 
	a) dentro de um prazo fixo em caso de instalação já existente; 
	b) antes de colocá-la em funcionamento em caso de nova instalação. 
	2. Os empregadores deverão também notificar à autoridade competente o fechamento definitivo de uma instalação exposta a riscos de acidentes industriais maiores antes de que este ocorra. 
	 
	Disposições Relativas à Instalação 
	Artigo 9 
	Relativo a cada instalação exposta a riscos de acidentes maiores, os empregadores deverão estabelecer e manter um sistema documentado de prevenção de riscos de acidentes maiores no qual estejam previstos: 
	a) a identificação e o estudo dos perigos e a avaliação dos riscos, considerando também as possíveis interações entre as substâncias; 
	b) medida técnicas que compreendam o projeto, os sistemas de segurança, a construção, a escolha de substâncias químicas, o funcionamento, a manutenção e a inspeção sistemática da instalação; 
	c) medidas de organização que compreendam a formação e instrução do pessoal, o fornecimento de equipamentos de proteção destinados a garantir sua segurança, alocação de pessoal, hora de trabalho, a definição de responsabilidades e o controle sobre os prestadores de serviço e os trabalhadores temporários no local da instalação; 
	d) planos e procedimentos de emergência que compreendam: 
	i) a preparação de planos e procedimentos de emergência eficazes, com inclusão dos procedimentos médicos de emergência, para ser aplicado no local em caso de acidente maior ou de risco de acidente maior, a verificação e avaliação periódica de sua eficácia e sua revisão quando for necessário; 
	ii) informar sobre os possíveis acidentes e os planos de emergência locais, às autoridades e aos organismos encarregados de estabelecer os planos e procedimentos de emergência para proteger à população e ao meio ambiente na parte externa da instalação; 
	 
	iii) quaisquer consultas necessárias com tais autoridades e organismos; 
	e) medidas destinadas a limitar as conseqüências de um acidente maior; 
	f) a consulta com os trabalhadores e seus representantes; 
	g) a melhoria do sistema, incluindo medidas para agrupar informações e analisar acidentes e quase-acidentes. A experiência assim adquirida deverá ser discutida com os trabalhadores e seus representantes e deverá ser registrada, de conformidade com a legislação e prática nacional. 
	 
	Relatório de Segurança 
	Artigo 10 
	1. Os empregadores deverão preparar um Relatório de Segurança de acordo com as disposições do artigo 9. 
	2. O relatório deverá ser redigido: 
	a) para as instalações já existentes que estiverem expostas a riscos de acidentes maiores, dentro do prazo posterior à notificação que prescreva a legislação nacional; 
	b) qualquer nova instalação exposta a riscos de acidentes maiores, antes de entrar em operação. 
	 
	Artigo 11 
	Os empregadores deverão rever, atualizar e modificar o Relatório de Segurança: 
	a) em caso de uma modificação que tenha uma influência significativa sobre o nível de segurança da instalação ou nos procedimentos de trabalho da mesma, ou sobre as quantidades de substâncias perigosas presentes; 
	b) quando o desenvolvimento em conhecimentos técnicos ou em avaliação dos perigos os tornem necessários; 
	c) nos intervalos prescritos pela legislação nacional; 
	d) quando solicitado pela autoridade competente. 
	 
	Artigo 12 
	Os empregadores deverão enviar ou disponibilizar à autoridade competente os relatórios de segurança referidos nos artigos 10 e 11. 
	 
	Ocorrência de Acidente 
	Artigo 13 
	Os empregadores deverão informar à autoridade competente e aos demais órgãos designados para esse fim, tão logo um acidente ocorra. 
	 
	Artigo 14 
	1. Após um acidente maior, os empregadores deverão, dentro de m prazo estabelecido previamente, apresentar à autoridade competente um relatório detalhado no qual sejam analisadas as causas do acidente e sejam indicadas suas conseqüências locais, assim como todas as medidas adotadas para atenuar seus efeitos. 
	2. O relatório deverá incluir recomendações detalhando as ações a serem tomadas para prevenir a reincidência. 
	 
	Parte IV. Responsabilidades das Autoridades Competentes 
	Planos para Casos de Emergência Fora das Instalações 
	Artigo 15 
	Considerando a informação fornecida pelo empregador, a autoridade competente deverá garantir que os procedimentos e planos de emergência que contêm as condições para proteção da população e do meio ambiente fora do local onde estiver situada cada instalação exposta a riscos de acidentes maiores sejam estabelecidos e atualizados em intervalos apropriados e coordenados com autoridades e organismos relevantes. 
	 
	Artigo 16 
	A autoridade competente deverá zelar para que: 
	a) informações sobre medidas de segurança e o comportamento apropriado a ser adotado em caso de acidente esteja difundido entre a população passível de ser afetada por este acidente, sem que seja necessário solicitá-lo e que tais informações sejam atualizadas e novamente divulgadas em intervalos apropriados; 
	b) seja dado alarme o mais rápido possível quando ocorrer um acidente maior; 
	c) quando as conseqüências de um acidente maior possam ultrapassar as fronteiras, seja proporcionada aos Estados afetados a informação requerida nas alíneas a) e b) com a finalidade de contribuir às medidas de cooperação e coordenação. 
	 
	Localização de Instalações Expostas a Riscos de Acidentes Maiores 
	Artigo 17 
	A autoridade competente deverá estabelecer uma política global de localização que tenha prevista uma separação adequada entre as instalações que estiverem expostas a riscos de acidentes maiores e as áreas de trabalho, as áreas residenciais e os serviços públicos, e medidas apropriadas para as instalações existentes. Tal política deverá refletir-se nos princípios gerais enunciados na Parte II desta Convenção. 
	 
	Inspeção 
	Artigo 18 
	1. A autoridade competente deverá dispor de pessoal devidamente treinado e qualificado que tenha a competência adequada e com o apoio técnico e profissional suficiente para inspecionar, investigar, avaliar e assessorar assuntos tratados nesta Convenção e garantir a conformidade com a legislação nacional. 
	2. Os representantes do empregador e os representantes dos trabalhadores da instalação exposta a riscos de acidentes maiores deverão ter a possibilidade de acompanhar aos inspetores quando controlem a aplicação das medidas prescritas em virtude da presente Convenção, a não ser que os inspetores estimem, à luz das diretrizes gerais da autoridade competente, que isso possa prejudicar o cumprimento de suas funções de controle. 
	 
	Artigo 19 
	A autoridade competente deverá ter direito a suspender qualquer atividade que represente ameaça iminente de acidente maior. 
	 
	Parte V. Direitos e Obrigações dos Trabalhadores e de seus Representantes 
	Artigo 20 
	Numa instalação exposta a riscos de acidentes maiores, os trabalhadores e seus representantes deverão ser consultados mediante mecanismos apropriados de cooperação, com o fim de garantir um sistema de seguro de trabalho. Em particular, os trabalhadores e seus representantes deverão: 
	a) estar suficiente e adequadamente informados dos riscos que representa a referida instalação e suas possíveis conseqüências; 
	b) estar informados sobre qualquer instrução ou recomendação feita por autoridade competente; 
	c) ser consultados para a preparação dos seguintes instrumentos e ter acesso aos mesmos: 
	i) o Relatório de Segurança; 
	ii) os planos e procedimentos de emergência; 
	iii) os relatórios sobre os acidentes; 
	d) ser regularmente instruído e treinado nas práticas e procedimentos de acidentes maiores e de controle de desenvolvimentos que possam resultar em um acidente maior e aos procedimentos de emergência a serem seguidos em tais casos; 
	e) dentro de suas atribuições, e sem que de modo algum isso possa prejudicá-los, adotar medidas corretivas e em caso necessário, interromper a atividade quando fundamentando em seu treinamento e experiência, tenham justificativa razoável para acreditar que existe risco iminente de acidente maior, e, informar seu supervisor ou acionar o alarme quando apropriado, antes ou assim que possível depois de tomar tal ação; 
	f) discutir com o empregador qualquer perigo potencial que eles considerem que pode causar um acidente maior e ter direito de informar à autoridade competente sobre os referidos perigos. 
	 
	Artigo 21 
	Os trabalhadores empregados no local de uma instalação exposta a riscos de acidentes maiores deverão: 
	a) cumprir todos os procedimentos e práticas relativos à prevenção de acidentes maiores e ao controle de acontecimentos que possam originar um acidente maior nas instalações expostas a referidos riscos; 
	b) cumprir com todos os procedimentos de emergência caso um acidente maior ocorra. 
	 
	Parte VI. Responsabilidade dos Países Exportadores 
	Artigo 22 
	Quando num Estado Membro exportador o uso das substâncias, tecnologias ou procedimentos perigosos tiver sido proibido por ser fonte potencial de um acidente maior, referido Estado deverá pôr a disposição de todo país importador a informação relativa a essa proibição e as razões pelas quais estão motivadas. 
	 
	Parte VII. Disposições Finais 
	Artigo 23 
	As ratificações formais da presente Convenção serão comunicadas, para registro, ao Diretor Geral da Repartição Internacional do Trabalho. 
	 
	Artigo 24 
	1. Esta Convenção obrigará unicamente àqueles Membros da Organização Internacional do Trabalho cujas ratificações tiver registrado o Diretor Geral. 
	2. Entrará em vigor doze meses após a data em que as ratificações de dois Membros tiverem sido registradas pelo Diretor Geral. 
	3. A partir desse momento, esta Convenção entrará em vigor, para cada Membro, doze meses após a data em que tiver sido registrada sua ratificação. 
	 
	Artigo 25 
	1. Todo Membro que tiver ratificado esta Convenção poderá denunciá-la à expiração de um período de dez anos, a partir da data em que tiver entrado inicialmente em vigor, mediante Ata comunicada, para seu registro, ao Diretor Geral da Repartição Internacional do Trabalho. A denúncia não terá efeito até um ano após a data em que tiver sido registrada. 
	2. Todo Membro que tiver ratificado esta Convenção e que, no prazo de um ano após a expiração do período de dez anos mencionado no parágrafo precedente, não fizer uso do direito de denúncia previsto neste Artigo fica obrigado durante um novo período de dez anos, e no sucessivo poderá denunciar esta Convenção à expiração de cada período de dez anos, nas condições previstas neste Artigo. 
	 
	Artigo 26 
	1. O Diretor Geral da Repartição Internacional do Trabalho notificará a todos os Membros da Organização Internacional do Trabalho o registro de quantas ratificações, declarações e denúncias lhe forem comunicadas pelos Membros da Organização 
	2. Ao notificar aos Membros da Organização o registro da segunda ratificação que tiver sido comunicada, o Diretor Geral chamará a atenção dos Membros da Organização sobre a data em que entrará em vigor a presente Convenção. 
	 
	Artigo 27 
	O Diretor Geral da Repartição Internacional do Trabalho comunicará ao Secretário Geral das Nações Unidas, para efeitos de registro e de conformidade com o artigo 102 da Carta das Nações Unidas, uma informação completa sobre todas as ratificações, declarações e atas de denúncias que tiver registrado de acordo com os artigos precedentes. 
	 
	Artigo 28 
	Cada vez que considere necessário, o Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho apresentará à Conferência Geral um Relatório sobre a aplicação da Convenção, deverá analisar a conveniência de incluir na ordem do dia da Conferência a questão para revisões em sua totalidade ou em parte. 
	 
	Artigo 29 
	1. Deveria a Conferência Geral adotar uma nova Convenção revisando-a no total ou em parte, a menos que a nova Convenção contenha disposições em contrário: 
	a) a ratificação, por um membro, da nova convenção implicará, ipso jure, a denúncia imediata desta Convenção, não obstante as disposições contidas no artigo 25 acima, se e quando esta Convenção revisada entrar em vigor; 
	 
	b) a partir da data em que estiver em vigor a nova Convenção revisada, a presente Convenção deixará de estar aberta à ratificação pelos Membros. 
	2. Esta Convenção continuará em vigor em qualquer caso, em sua forma e conteúdo atuais, para os Membros que a tiverem ratificado e não ratifiquem a Convenção revisada. 
	 
	Artigo 30 
	As versões inglesa e francesa do texto da Convenção são igualmente legítimas. 
	 
	Versão aprovada pela Comissão Tripartite: 
	Marcelo Kos Silveira Campos Roberto Odilon Horta 
	Joaquim da Costa Amaro Gerrit Gruezner 
	Rui de Oliveira Magrini Fernando Vieira Sobrinho 
	Maria de Fátima Cantídio Mota Sérgio Paixão Pardo 
	Carlos Machado de Freitas (CETESH/ENSP/FIOCRUZ) 
	 
	Organização Internacional do Trabalho 
	Recomendação sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, 1993 
	 
	Recomendação nº 181 
	A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho: 
	Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho e reunida em sua 80ª Sessão, em 2 de junho de 1993; 
	Depois de decidir adotar determinadas propostas relativas à prevenção de acidentes industriais maiores, tema que constitui o quarto ponto da ordem do dia da reunião; e 
	Depois de determinar que essas propostas revistam a forma de Recomendação complementar à Convenção sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, 1993; 
	Adota em vinte e dois de junho de mil novecentos e noventa e três a seguinte Recomendação, que poderá ser citada como a Recomendação sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, 1993. 
	 
	1. As disposições da presente Recomendação deverão aplicar-se em conjunto com aquelas da Convenção sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, 1993 (doravante denominada "Convenção"). 
	 
	2. (1) A Organização Internacional do Trabalho, em cooperação com outras organizações internacionais, intergovernamentais e não-governamentais relevantes, deverá providenciar o intercâmbio internacional de informações no que se refere a: 
	a) boas práticas de segurança em instalações expostas a riscos de acidentes maiores, inclusive gerenciamento de segurança e segurança do processo; 
	b) acidentes maiores; 
	c) experiências obtidas a partir de quase-acidentes; 
	d) tecnologias e processos proibidos por motivo de segurança e saúde; 
	e) organização e técnicas médicas que permitam lidar com as conseqüências de um acidente maior; 
	f) mecanismos e procedimentos utilizados por autoridades competentes com vistas à aplicação da Convenção e da presente Recomendação. 
	(2) Os Membros deverão, na medida do possível, informar a Organização Internacional do Trabalho sobre as questões relacionadas no subparágrafo (1) acima. 
	 
	3. A política nacional prevista pela Convenção, bem como a legislação nacional ou outras medidas que visem à sua aplicação deverão ser, quando pertinente, orientadas pelo Código de práticas da OIT sobre a Prevenção de acidentes Industriais Maiores, publicado em 1991. 
	 
	4. Os Membros deverão formular políticas que visem a abordar os riscos e perigos de acidentes maiores e suas conseqüências nos setores e atividades excluídos do campo de aplicação da Convenção por força de seu Artigo 1, parágrafo 3. 
	 
	5. Reconhecendo que um acidente maior poderia implicar sérias conseqüências em termos de seu impacto sobre a vida humana e o meio ambiente, os Membros deverão incentivar a criação de sistemas para indenizar os trabalhadores tão rapidamente quanto possível após a ocorrência do evento, bem como a abordar, de forma adequada, os efeitos sobre a população e o meio ambiente. 
	 
	6. De conformidade com a Declaração Tripartite de Princípios referente a Empresas Multinacionais e Política Social, adotada pelo Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho, uma empresa nacional ou multinacional com mais de um estabelecimento deverá fornecer medidas de segurança, relativas à prevenção de acidentes maiores e ao controle de acontecimentos que possam resultar em um acidente maior, aos trabalhadores, sem discriminação, em todos os seus estabelecimentos, independentemente do local ou país em que estejam situados. 
	 
	 
	07. DECRETO Nº 4.109, DE 30 DE JANEIRO DE 2002 (D.O.U. de 31.01.2002). Dá nova redação aos arts. 3º e 4º do Decreto nº 3.277, de 7 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a dissolução, liquidação e extinção da Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA.  
	 
	O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, 
	DECRETA: 
	 
	Art. 1º  Os arts. 3º e 4º do Decreto nº 3.277, de 7 de dezembro de 1999, passam a vigorar com as seguintes alterações: 
	 
	"Art. 3º .................................................................................. 
	I - nomear Comissão de Liquidação, composta por até quatro membros, cuja escolha deverá recair em servidores efetivos ou aposentados da Administração Pública Federal, direta, autárquica ou fundacional, indicados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
	.................................................................................. 
	§ 2º  A Comissão de Liquidação, sem prejuízo das demais obrigações, incumbir-se-á das providências relativas à fiscalização orçamentária e financeira da sociedade em liquidação, nos termos da Lei nº 6.223, de 14 de julho de 1975, alterada pela Lei nº 6.525, de 11 de abril de 1978. 
	§ 3º  Para os efeitos do disposto no § 2º, a Comissão de Liquidação será assistida pela Secretaria Federal de Controle Interno, do Ministério da Fazenda, podendo, ainda, mediante contrato e nos termos da legislação vigente, compor equipe para assessorá-la no desempenho de suas atribuições, constituída de pessoas detentoras de conhecimento específico nas áreas jurídica, contábil, financeira, administrativa e de engenharia, cujos nomes deverão ser aprovados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
	.................................................................................. 
	§ 5º  A Comissão de Liquidação submeterá à aprovação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no prazo de trinta dias, o regimento interno que regulará o seu funcionamento e disporá sobre as atribuições de cada membro que a integra. 
	§ 6º  Os membros da Comissão de Liquidação terão responsabilidade solidária e, no caso de haver necessidade de outorga de poder, as procurações deverão ser subscritas por todos os integrantes da Comissão." (NR) 
	 
	"Art. 4º  Em todos os atos ou operações, a Comissão de Liquidação deverá utilizar a denominação social seguida das palavras "em liquidação"." (NR) 
	 
	Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
	 
	Brasília, 30 de janeiro de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
	FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Pedro Malan, Guilherme Gomes Dias 
	 
	PORTARIAS        
	 
	08. PORTARIA Nº 01, DE 17 DE JANEIRO DE 2002, DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO E DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (D.O.U. de 25.01.2002, Seção 1, p. 266) 
	 
	A SECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO substituta e o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais, resolvem: 
	 
	Art. 1º - Definir os códigos de norma e infrações para os subitens da Norma Regulamentadora 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, que foram alterados ou acrescentados pela Portaria n.º 30, de 20 de dezembro de 2001, os quais passam a integrar o Anexo II da Norma Regulamentadora 28 - Fiscalização e Penalidades: 
	   
	NR-18 
	Item/subitem 
	Código 
	Infração 
	18.15.30 
	118.677-9 
	2 
	18.15.30.1 
	118.678-7 
	2 
	18.15.30.2 
	118.679-5 
	3 
	18.15.30.3 
	118.680-9 
	4 
	18.15.31 
	118.681-7 
	4 
	18.15.32 
	118.682-5 
	4 
	18.15.32.1 
	118.683-3 
	4 
	18.15.32.1.1 
	118.684-1 
	3 
	18.15.32.1.2 
	118.685-0 
	2 
	18.15.32.2 
	118.686-8 
	4 
	18.15.32.3 
	118.687-6 
	4 
	18.15.32.4 "a" 
	118.688-4 
	4 
	18.15.32.4 "b" 
	118.689-2 
	4 
	18.15.32.4 "c" 
	118.690-6 
	4 
	18.15.32.4 "d" 
	118.691-4 
	4 
	18.15.33 
	118.692-2 
	4 
	18.15.34 
	118.693-0 
	4 
	18.15.35 
	118.694-9 
	4 
	18.15.35.1 
	118.695-7 
	3 
	18.15.36 "a" 
	118.696-5 
	4 
	18.15.36 "b" 
	118.697-3 
	4 
	18.15.37 
	118.698-1 
	4 
	18.15.38 
	118.699-0 
	4 
	18.15.39 
	118.700-7 
	4 
	18.15.40 
	118.701-5 
	4 
	18.15.40.1 
	118.702-3 
	3 
	18.15.41 
	118.703-1 
	4 
	18.15.41.1 
	118.704-0 
	4 
	18.15.42 "a" 
	118.705-8 
	4 
	18.15.42 "b" 
	118.706-6 
	4 
	18.15.42 "c" 
	118.707-4 
	4 
	18.15.42 "d" 
	118.708-2 
	4 
	18.15.43 
	118.709-0 
	3 
	18.15.43.1 
	118.710-4 
	3 
	18.15.43.2 
	118.711-2 
	4 
	18.15.43.3 
	118.712-0 
	3 
	18.15.44 
	118.713-9 
	4 
	18.15.45 "a" 
	118.714-7 
	4 
	18.15.45 "b" 
	118.715-5 
	4 
	18.15.45 "c" 
	118.716-3 
	4 
	18.15.45 "d" 
	118.717-1 
	4 
	18.15.45 "e" 
	118.718-0 
	4 
	18.15.45.1 
	118.719-8 
	4 
	18.15.45.2 
	118.720-1 
	4 
	18.15.45.3 
	118.721-0 
	2 
	18.15.46 
	118.722-8 
	3 
	18.15.47 
	118.723-6 
	4 
	18.15.47.1 
	118.724-4 
	2 
	18.15.47.2 
	118.725-2 
	3 
	18.15.47.3 
	118.726-0 
	4 
	18.15.47.4 
	118.727-9 
	3 
	18.15.47.4.1 
	118.728-7 
	3 
	18.15.47.4.1.1 
	118.729-5 
	3 
	18.15.47.5 
	118.730-9 
	4 
	18.15.47.6 
	118.731-7 
	4 
	18.15.47.7 
	118.732-5 
	3 
	18.15.47.8 
	118.733-3 
	3 
	18.15.47.9 
	118.734-1 
	4 
	18.15.47.10 
	118.735-0 
	4 
	18.15.47.11 
	118.736-8 
	3 
	18.15.47.12 
	118.737-6 
	3 
	18.15.47.13 
	118.738-4 
	4 
	18.15.47.14 
	118.739-2 
	4 
	18.15.47.15 
	118.740-6 
	4 
	18.15.47.16 
	118.741-4 
	4 
	18.15.47.17 
	118.742-2 
	4 
	18.15.47.18 
	118.743-0 
	4 
	18.15.47.19 
	118.744-9 
	4 
	18.15.47.19.1 
	118.745-7 
	4 
	18.15.47.20 
	118.746-5 
	4 
	18.15.47.21 
	118.747-3 
	4 
	18.15.47.22 
	118.748-1 
	4 
	18.15.47.23 
	118.749-0 
	2 
	18.15.47.24 
	118.750-3 
	4 
	18.15.47.25 
	118.751-1 
	4 
	18.15.47.26 
	118.752-0 
	3 
	18.15.48 "a" 
	118.753-8 
	4 
	18.15.48 "b" 
	118.754-6 
	4 
	18.15.48 "c" 
	118.755-4 
	4 
	18.15.48 "d" 
	118.756-2 
	4 
	18.15.48 "e" 
	118.757-0 
	4 
	18.15.48 "f" 
	118.758-9 
	4 
	18.15.48 "g" 
	118.759-7 
	4 
	18.15.48 "h" 
	118.760-0 
	4 
	 
	Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
	 
	LUCI HELENA LIPEL 
	Secretária de Inspeção do Trabalho Substituta 
	 
	JUAREZ CORREIA BARROS JÚNIOR 
	Diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho 
	 
	09. PORTARIA Nº 4.686, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2001, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.01.2002, 1º Caderno, p. 8). 
	 
	O JUIZ-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, Resolve REMOVER, a pedido, a partir de 07.01.2002, a Dra. ANTÔNIA MARA VIEIRA LOGUÉRCIO, Juíza Titular da Vara do Trabalho de URUGUAIANA,  para a  Vara do Trabalho de SANTO ÂNGELO, que se encontra vaga em virtude da remoção do Juiz Titular, Dr. WALTHER FREDOLINO LINCK, conforme Portaria nº 4231/2001. Ass. DARCY CARLOS MAHLE, Juiz-Presidente. 
	 
	10. PORTARIA Nº 10, DE 07 DE JANEIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.01.2002, 1º Caderno, p. 7). 
	 
	A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e com base na Resolução Administrativa nº 02, de 03.03.82, do Egrégio Tribunal Pleno, publicada no Diário Oficial do Estado de 15.03.82, resolve: 
	 
	Art. 1º - Delegar competência ao Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal para decidir sobre as matérias de interesse dos servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal, a seguir relacionadas:  
	I - posse para os servidores nomeados para cargos efetivos e funções comissionadas; 
	II - indicação de substituição para exercício de Funções Comissionadas dos níveis FC-01 a FC-05; 
	III - lotação e remoção; 
	IV - concessão de prazo de deslocamento para a nova sede; 
	V - concessão das seguintes indenizações, gratificações e adicionais: 
	a) ajuda de custo; 
	b) diárias; 
	c) indenização de transporte; 
	d) antecipação do pagamento de gratificação de natal; 
	e) gratificação natalina proporcional por ocasião de exoneração; 
	f) adicional por tempo de serviço; 
	g) adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas; 
	h) adicional pela prestação de serviço extraordinário; 
	i) adicional noturno. 
	VI - concessão e interrupção de férias; 
	VII - indenização relativa ao período das férias por ocasião de vacância por exoneração do cargo efetivo, função comissionada ou cargo em comissão, bem como por posse em outro cargo inacumulável; 
	VIII - incorporação/quintos/décimos pelo exercício de função de Direção, Chefia ou Assessoramento; 
	IX - averbação de vantagem pessoal nominalmente identificada; 
	X - reconhecimento e redelimitação de qüinqüênios e transformação de decênio(s) em qüinqüênios de licença-prêmio por assiduidade; 
	XI - concessão das seguintes licenças, ressalvadas as que tratam os artigos 84, 86, 87, 91 e 92, da Lei nº 8.112/90; 
	a) licença por motivo de doença em pessoa da família; 
	b) licença para o serviço militar; 
	c) licença para tratamento de saúde; 
	d) licença à gestante; 
	e) licença-paternidade; 
	f) licença à amamentação; 
	g) licença à adotante; 
	h) licença por acidente em serviço. 
	XII - ausências ao serviço em virtude de: 
	a) doação de sangue; 
	b) alistamento como eleitor; 
	c) casamento; 
	d) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos; 
	e) júri e outros serviços obrigatórios por lei; 
	f) participação em programa de treinamento regularmente instituído, conforme  dispuser o regulamento. 
	XIII - concessão de horário especial para servidor estudante; 
	XIV - concessão de horário especial ao servidor portador de deficiência física; 
	XV - concessão de horário especial para servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência física; 
	XVI - concessão de auxílio-natalidade; 
	XVII - concessão e cancelamento de salário família; 
	XVIII - concessão de auxílio-funeral; 
	XIX - concessão de auxílio-reclusão; 
	XX - concessão de auxílio-alimentação; 
	XXI - concessão de vale-transporte; 
	XXII - averbação de tempo de serviço, de cursos realizados, de portarias de louvor, de títulos; 
	XXIII - retificações e alterações de nome; 
	XXIV - consignações em folha de pagamento; 
	XXV - descontos por atrasos ou faltas ao serviço; 
	XXVI - inclusão e exclusão de dependentes para fins de dedução no imposto de renda retido na fonte; 
	XXVII - inclusão dos servidores e dependentes para fins de assistência médico-odontológica; 
	XXVIII - determinar a instauração de sindicância; 
	XXIX - impor, aos servidores, as penas disciplinares de advertência e de suspensão até 30 dias; 
	XXX - determinar o cancelamento de registros de penalidades de advertência e suspensão. 
	 
	Art. 2º - Delegar, ainda, competência ao Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal para deliberar sobre: 
	I - arquivamento dos processos e documentos administrativos, bem como o desentranhamento de peças, quando solicitado; 
	II - baixa e alienação de bens permanentes classificados como antieconômicos e irrecuperáveis; 
	III - autorização e aprovação de licitações e sua dispensa, exceto concorrências e as relacionadas com construção; 
	IV - concessão de suprimento de fundos para despesas de pronto atendimento. 
	 
	Art. 3º - Poderá o Diretor-Geral de Coordenação Administrativa, autorizado pela Presidente do Tribunal,  subdelegar ao Diretor da Secretaria Administrativa, ao Diretor da Secretaria de Recursos Humanos, ao Diretor do Serviço de Orçamento e Finanças e ao Diretor do Serviço Médico e Odontológico as atribuições que lhe são delegadas nesta Portaria. 
	 
	Art. 4º - A decisão que implique mudança de orientação estabelecida em ato da Presidente do Tribunal deverá ser submetida previamente à sua deliberação. 
	 
	Art. 5º - O Diretor-Geral de Coordenação Administrativa fica autorizado a encaminhar diretamente ao Órgão Especial processos que tratem de concessão de licenças e férias aos magistrados deste Tribunal. 
	 
	Art. 6º - O Diretor-Geral de Coordenação Administrativa também está autorizado a promover a concessão e o cancelamento de salário-família, assim como a inclusão e a exclusão de dependentes para fins de imposto de renda retido na fonte e de assistência médico-odontológica dos magistrados deste Tribunal. 
	 
	Art. 7º - A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, revogada, no todo ou em parte, e terá seu termo final de vigência coincidente com o término do mandato da delegante, ficando sem efeito a Portaria nº 4201, de 13 de dezembro de 1999, prorrogada pela de nº 4684, de 17 de dezembro de 2001.  
	 
	Registre-se. Publique-se. 
	 
	ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA 
	Presidente 
	 
	11. PORTARIA Nº 11, DE 07 DE JANEIRO DE 2002, DA DIREÇÃO-GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.01.2002, 1º Caderno, p. 7). 
	 
	O DIRETOR-GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e com base no art. 3º, da Portaria nº 10, de 07.01.2002, resolve: 
	 
	Art. 1º - Subdelegar competência ao Diretor da Secretaria de Recursos Humanos do Tribunal para decidir sobre as matérias de interesse dos servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal, a seguir relacionadas:  
	 
	I - concessão das seguintes indenizações, gratificações e adicionais: 
	- gratificação natalina proporcional por ocasião de exoneração; 
	- adicional por tempo de serviço; 
	- adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas; 
	- adicional pela prestação de serviço extraordinário; 
	- adicional noturno. 
	II - concessão e interrupção de férias; 
	III - indenização relativa ao período das férias por ocasião de vacância por exoneração do cargo efetivo, função comissionada ou cargo em comissão, bem como por posse em outro cargo inacumulável; 
	IV - incorporação/quintos/décimos pelo exercício de função de Direção, Chefia ou Assessoramento; 
	V - averbação de vantagem pessoal nominalmente identificada;  
	VI - concessão das seguintes licenças, ressalvadas as que tratam os artigos 84, 86, 87, 91 e 92, da Lei nº 8.112/90; 
	- licença para o serviço militar; 
	- licença-paternidade; 
	- licença à adotante. 
	VII - ausências ao serviço em virtude de: 
	- doação de sangue; 
	- alistamento como eleitor; 
	- casamento; 
	- falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos; 
	- júri e outros serviços obrigatórios por lei; 
	- participação em programa de treinamento regularmente instituído, conforme  dispuser o regulamento. 
	VIII - concessão de horário especial para servidor estudante; 
	IX - concessão de horário especial ao servidor portador de deficiência física; 
	X - concessão de horário especial para servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência física; 
	XI - concessão de auxílio-natalidade; 
	XII - concessão e cancelamento de salário família; 
	XIII - concessão de auxílio-funeral; 
	XIV - concessão de auxílio-reclusão; 
	XV - concessão de auxílio-alimentação; 
	XVI - concessão de vale-transporte; 
	XVII - retificações e alterações de nome; 
	XVIII - inclusão e exclusão de dependentes para fins de dedução no imposto de renda retido na fonte; 
	XIX - inclusão dos servidores e dependentes para fins de assistência médico-odontológica; 
	 
	Art. 2º -  Tratando-se de decisão sobre matéria que importe mudança de orientação já estabelecida, por alteração dos fatos, da lei ou dos critérios de sua interpretação, será submetida, pela autoridade subdelegada, à consideração do Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal. 
	 
	Art. 3º - Toda e qualquer decisão a respeito das matérias ora subdelegadas poderá, em caso de controvérsia, ser submetida à apreciação do Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal.  
	 
	Art. 4º - A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, revogada, no todo ou em parte, e terá seu termo final de vigência coincidente com o término do mandato da Exma. Sra. Presidente do Tribunal, ficando sem efeito a Portaria nº 4215, de 14 de dezembro de 1999, prorrogada pela de nº 4685, de 17 de dezembro de 2001. 
	  
	Registre-se e Publique-se. 
	 
	LUIZ FERNANDO TABORDA CELESTINO 
	Diretor-Geral de Coordenação Administrativa 
	 
	12. PORTARIA Nº 12, DE 07 DE JANEIRO DE 2002, DA DIREÇÃO-GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.01.2002, 1º Caderno, p. 8). 
	 
	O DIRETOR-GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e com base no artigo 3º, da Portaria nº 10, de 07.01.2002,  
	RESOLVE  
	 
	SUBDELEGAR competência ao Diretor da Secretaria Administrativa para decidir sobre a concessão de suprimento de fundos para despesas de pronto atendimento. 
	A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, revogada, no todo ou em parte, e terá seu termo final de vigência coincidente com o término do mandato da Exma. Sra. Presidente do Tribunal, ficando sem efeito a Portaria nº 4216, de 14 de dezembro de 1999, prorrogada pela de nº 4685, de 17 de dezembro de 2001. 
	 
	Registre-se e Publique-se. 
	 
	LUIZ FERNANDO TABORDA CELESTINO 
	Diretor-Geral de Coordenação Administrativa 
	 
	13. PORTARIA Nº 13, DE 07 DE JANEIRO DE 2002, DA DIREÇÃO-GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.01.2002, 1º Caderno, p. 8). 
	 
	O DIRETOR-GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e com base no artigo 3º, da Portaria nº 10, de 07.01.2002,  
	RESOLVE  
	 
	Art. 1º - SUBDELEGAR competência ao Diretor do Serviço de Orçamento e Finanças para decidir sobre as matérias de interesse dos servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal, a seguir relacionadas: 
	I - indenização de transporte; 
	II - antecipação do pagamento de gratificação de natal; 
	III - consignações em folha de pagamento. 
	 
	Art. 2º -  Tratando-se de decisão sobre matéria que importe mudança de orientação já estabelecida, por alteração dos fatos, da lei ou dos critérios de sua interpretação, será submetida, pela autoridade subdelegada, à consideração do Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal. 
	 
	Art. 3º - Toda e qualquer decisão a respeito das matérias ora subdelegadas poderá, em caso de controvérsia, ser submetida à apreciação do Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal.  
	 
	Art. 4º - A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, revogada, no todo ou em parte, e terá seu termo final de vigência coincidente com o término do mandato da Exma. Sra. Presidente do Tribunal, ficando sem efeito a Portaria nº 4217, de 14 de dezembro de 1999, prorrogada pela de nº 4685, de 17 de dezembro de 2001. 
	 
	Registre-se e Publique-se. 
	 
	LUIZ FERNANDO TABORDA CELESTINO 
	Diretor-Geral de Coordenação Administrativa 
	 
	14. PORTARIA Nº 14, DE 07 DE JANEIRO DE 2002, DA DIREÇÃO-GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.01.2002, 1º Caderno, p. 8). 
	 
	O DIRETOR-GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e com base no artigo 3º, da Portaria nº 10, de 07.01.2002,  
	RESOLVE  
	 
	Art. 1º - SUBDELEGAR competência ao Diretor do Serviço Médico e Odontológico para decidir sobre a concessão, aos servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal, das seguintes licenças: 
	- licença por motivo de doença em pessoa da família; 
	- licença para tratamento de saúde; 
	- licença à gestante; 
	- licença à amamentação; 
	- licença por acidente em serviço. 
	 
	Art. 2º -  Tratando-se de decisão sobre matéria que importe mudança de orientação já estabelecida, por alteração dos fatos, da lei ou dos critérios de sua interpretação, será submetida, pela autoridade subdelegada, à consideração do Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal. 
	 
	Art. 3º - Toda e qualquer decisão a respeito das matérias ora subdelegadas poderá, em caso de controvérsia, ser submetida à apreciação do Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal.  
	 
	Art. 4º -  A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, revogada, no todo ou em parte, e terá seu termo final de vigência coincidente com o término do mandato da Exma. Sra. Presidente do Tribunal, ficando sem efeito a Portaria nº 4218, de 14 de dezembro de 1999, prorrogada pela de nº 4685, de 17 de dezembro de 2001. 
	 
	Registre-se e Publique-se. 
	 
	LUIZ FERNANDO TABORDA CELESTINO 
	Diretor-Geral de Coordenação Administrativa 
	 
	15. PORTARIA Nº  001, DE 28 DE JANEIRO DE 2002, DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 29.01.2002, 1º Caderno, p. 50). Disciplina a extinção do Posto da Justiça do Trabalho de Cerro Largo e dá outras providências. 
	 
	O JUIZ-CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
	CONSIDERANDO que o Órgão Especial deste Tribunal, na sessão do dia 14 de dezembro de 2001, resolveu, por unanimidade de votos, extinguir o Posto da Justiça do Trabalho de Cerro Largo, 
	CONSIDERANDO que a aludida extinção acarretará a necessidade de envio de todos os processos, bem como dos móveis e utensílios para a Vara do Trabalho de Santo Ângelo, 
	RESOLVE: 
	 
	Art. 1º. Fixar o dia 31 de janeiro de 2002 como data-limite para o ingresso de petições iniciais e o dia 27 de fevereiro de 2002 para a realização de audiências e para o recebimento de qualquer outro tipo de petição no protocolo do Posto. 
	 
	Art. 2º. Suspender os prazos dos processos em tramitação no Posto extinto, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar de 28 de fevereiro de 2002, inclusive. 
	 
	Art. 3º. Determinar seja designada pauta especial, na Vara do Trabalho de Santo Ângelo, para inclusão dos processos oriundos do Posto extinto. 
	 
	Art. 4º. Os casos omissos ficam sujeitos à apreciação do Juiz que estiver no exercício da titularidade da Vara de Santo Ângelo, sem prejuízo da competência da Corregedoria Regional. 
	 
	Art. 5º. Decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas da publicação da presente Portaria, dê-se ciência da referida extinção, mediante ofício, à Secção da OAB/RS, às Subsecções da OAB de Santo Ângelo e Cerro Largo, ao Prefeito Municipal da cidade de Cerro Largo, bem como ao Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho. 
	 
	Art. 6º. Dê-se ciência do ocorrido, ainda, mediante memorando, à Direção Geral de Coordenação Administrativa, à Secretaria de Recursos Humanos e ao Serviço de Material e Patrimônio deste Tribunal, para as providências cabíveis. 
	 
	Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
	Porto Alegre,  28 de janeiro de 2002. 
	 
	MARIO CHAVES, 
	Corregedor Regional. 
	 
	16. PORTARIA Nº 192, DE 15 DE  JANEIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 22.01.2002, 1º Caderno, p. 40). 
	 
	A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, de acordo com o artigo 96, inciso I, alínea “c” da Constituição Federal, combinado com o artigo 654, parágrafo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, com o artigo 40 do Regimento Interno deste Tribunal e, à vista do contido no Expediente TRT 4ª MA nº 48.784/2001, resolve NOMEAR, em virtude de aprovação em concurso público, homologado pelo Órgão Especial na sessão do dia 24 de agosto de 2001, obedecida a ordem de classificação, para exercer o cargo de JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a candidata CANDICE VON REISSWITZ, em vaga decorrente da promoção da Dra. Anacilda Morena Oliveira Rocha.  
	 
	ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA 
	Juíza-Presidente 
	 
	17. PORTARIA Nº 265,  DE 25 DE JANEIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 29.01.2002, 1º Caderno, p. 50). 
	 
	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 25.01.2002, o Dr. CLAUDIO SCANDOLARA, Juiz Titular da Vara do Trabalho de ERECHIM,  para a 3ª Vara do Trabalho de CAXIAS DO SUL, que se encontra vaga em virtude da remoção, a pedido, da   Dra. ROSEMARIE TEIXEIRA SIEGMANN, conforme Portaria nº 4599/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
	 
	18. PORTARIA Nº 295,  DE 29 DE JANEIRO DE  2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 31.01.2002, 1º Caderno, p. 63). 
	 
	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 29.01.2002, o Dr. RAUL ZORATTO SANVICENTE, Juiz Titular da 3ª Vara do Trabalho de SAPIRANGA,  para a 19ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE, que se encontra vaga em virtude da aposentadoria da Juíza Titular, Dra. MARCIA ANTUNES DA MOTTA, conforme Portaria nº 4643/2001, publicada no D.O.E. de 12.12.2001. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente. 
	 
	DIVERSOS 
	 
	19. ALTERAÇÃO, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2001, DO ARTIGO 137-A DO REGULAMENTO GERAL DO ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB - CONSELHO PLENO DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (D.J.U. de 08.01.2002, p. 43). 
	 
	Alteração do artigo 137-a do regulamento geral do estatuto da advocacia e da oab, aprovada pelo conselho pleno do conselho federal da ordem dos advogados do brasil, na sessão plenária do dia 11 de dezembro de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
	 
	“Art. 137-A. A notificação inicial para a apresentação de defesa prévia ou manifestação em processo administrativo perante a OAB deverá ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento, enviada para o endereço profissional ou residencial constante do cadastro do Conselho Seccional. 
	§ 1º Incumbe ao advogado manter sempre atualizado o seu endereço residencial e profissional no cadastro do Conselho Seccional, presumindo-se recebida a correspondência enviada para o endereço nele constante. 
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LEIS


01. LEI Nº 10.403, DE 8 DE JANEIRO DE 2002 (D.O.U. de 09.01.2002, Seção 1, p. 1). Altera as Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991. 


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


Art. 1o A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:


"Art. 12. ........................................................


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


V - ........................................................ 


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


c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa;


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


"Art. 32. ........................................................


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


V – (VETADO)


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


Art. 2o A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:


"Art. 11. ........................................................


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


V - ........................................................


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


c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa;


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


"Art. 17. ........................................................


§ 1o Incumbe ao dependente promover a sua inscrição quando do requerimento do benefício a que estiver habilitado.


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


"Art. 29-A. O INSS utilizará, para fins de cálculo do salário-de-benefício, as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS sobre as remunerações dos segurados.


§ 1o O INSS terá até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da solicitação do pedido, para fornecer ao segurado as informações previstas no caput deste artigo.


§ 2o O segurado poderá, a qualquer momento, solicitar a retificação das informações constantes no CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios sobre o período divergente."


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


Brasília, 8 de janeiro de 2002; 181o da Independência e 114o da República.


FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Roberto Brant


02. LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002 (D.O.U. de 11.01.2002, Seção 1, pp. 1-74). Institui o Código Civil.


Obs.: Noticiada tão-somente a sua publicação, devido à extensão do documento.


MEDIDAS PROVISÓRIAS


03. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 22, DE 08 DE JANEIRO DE 2002 (D.O.U. de 09.01.2002, Seção 1, pp. 1-2). Altera a legislação tributária federal e dá outras providências. 


O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:


Art. 1º  O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de pessoas físicas será calculado de acordo com as seguintes tabelas progressivas mensal e anual, em reais:


Tabela Progressiva Mensal


PRIVATE
Base de Cálculo em R$

Alíquota %

Parcela a Deduzir do imposto em r$



Até 1.058,00

-

-



De 1.058,01 até 2.115,00

15

158,70



Acima de 2.115,00

27,5

423,08



Tabela Progressiva Anual


PRIVATE
Base de Cálculo em R$

Alíquota %

Parcela a Deduzir do imposto em r$



Até 12.696,00

-

-



De 12.696,01 até 25.380,00

15

1.904,40



Acima de 25.380,00

27,5

5.076,90



Art. 2º  Os arts. 4º, 8º e 10 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:


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


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


III - a quantia de R$ 106,00 (cento e seis reais) por dependente;


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


VI - a quantia de R$ 1.058,00 (mil e cinqüenta e oito reais), correspondente à parcela isenta dos rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público interno, ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de idade.


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


"Art. 8o  ................................................


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


II - das deduções relativas:


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


b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1º, 2º e 3º graus, creches, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.998,00 (mil, novecentos e noventa e oito reais);


c) à quantia de R$ 1.272,00 (mil, duzentos e setenta e dois reais) por dependente; 


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


"Art. 10.  Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na declaração, recebidos no ano-calendário, o contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que consistirá em dedução de vinte por cento do valor desses rendimentos, limitada a R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais), na Declaração de Ajuste Anual, dispensada a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie.


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


Art. 3º  O art. 20 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:


"Art. 20.  A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que se referem os arts. 27 e 29 a 34 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e pelas pessoas jurídicas desobrigadas de escrituração contábil, corresponderá a doze por cento da receita bruta, na forma definida na legislação vigente, auferida em cada mês do ano-calendário, exceto para as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que se refere o inciso III do § 1º do art. 15, cujo percentual corresponderá a trinta e dois por cento." (NR)


Art. 4o  O art. 24 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido de § 3º, com a seguinte redação:


"§ 3o  Para os fins do disposto neste artigo, considerar-se-á separadamente a tributação do trabalho e do capital, bem assim as dependências do país de residência ou domicílio." (NR)


Art. 5o  As disposições relativas a preços, custos e taxas de juros, constantes dos arts. 18 a 22 da Lei nº 9.430, de 1996, aplicam-se, também, às operações efetuadas por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, com qualquer pessoa física ou jurídica, ainda que não vinculada, residente ou domiciliada em país ou dependência cuja legislação interna oponha sigilo relativo à composição societária de pessoas jurídicas ou à sua titularidade.


Art. 6o  Na hipótese de doação de livros, objetos fonográficos ou iconográficos, obras audiovisuais e obras de arte, para os quais seja atribuído valor de mercado, efetuada por pessoa física a órgãos públicos, autarquias, fundações públicas ou entidades civis sem fins lucrativos, desde que os bens doados sejam incorporados ao acervo de museus, bibliotecas ou centros de pesquisa ou ensino, no Brasil, com acesso franqueado ao público em geral:


I - o doador deverá considerar como valor de alienação o constante em sua declaração de bens;


II - o donatário registrará os bens recebidos pelo valor atribuído no documento de doação.


Parágrafo único.  No caso de alienação dos bens recebidos em doação, será considerado, para efeito de apuração de ganho de capital, custo de aquisição igual a zero.


Art. 7o  O campo de incidência do IPI abrange todos os produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), aprovada pelo Decreto nº 4.070, de 28 de dezembro de 2001, observadas as disposições contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação "NT" (não-tributado).


Art. 8o  Para efeito do disposto no art. 4º, incisos I e II, do Decreto-Lei nº 1.199, de 27 de dezembro de 1971, o percentual de incidência é o constante da TIPI, aprovada pelo Decreto nº 4.070, de 2001.


Art. 9o  Ficam revogados os arts. 13 e 15 da Lei nº 9.493, de 10 de setembro de 1997.


Art. 10.  Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos:


I - no caso dos arts. 1º e 2º, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2002;


II - no caso do art. 3º, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de maio de 2002.


Brasília, 8 de janeiro de 2002; 181º da Independência e 114º da República.


FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Pedro Malan


04. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 27, DE 24 DE JANEIRO DE 2002 (D.O.U. de 25.1.2002, Seção 1, p. 1). Dispõe sobre infrações penais de repercussão interestadual ou internacional que exigem repressão uniforme, para os fins do disposto no inciso I do § 1º do art. 144 da Constituição.


O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:


Art. 1o  Na forma do inciso I do § 1º do art. 144 da Constituição, quando houver repercussão interestadual ou internacional que exija repressão uniforme, poderá o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, sem prejuízo da responsabilidade dos órgãos de segurança pública arrolados no art. 144 da Constituição Federal, em especial das Polícias Militares e Civis dos Estados, proceder à investigação, dentre outras, das seguintes infrações penais: 


I - seqüestro, cárcere privado e extorsão mediante seqüestro (arts. 148 e 159 do Código Penal), se o agente foi impelido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima; 


II - formação de cartel (incisos I, "a", II, III e VII do art. 4º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990); e


III - relativas à violação a direitos humanos, que a República Federativa do Brasil se comprometeu a reprimir em decorrência de tratados internacionais de que seja parte.


Parágrafo único.  Relativamente às infrações penais descritas no inciso I, atendidos os pressupostos do caput, o Departamento de Polícia Federal poderá proceder à apuração de outros casos, desde que requeira tal providência ao Ministro de Estado da Justiça em representação fundamentada.


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


Brasília, 24 de janeiro de 2002; 181o da Independência e 114o da República.


FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Aloysio Nunes Ferreira


DECRETOS


05. DECRETO Nº 4.079, DE 09 DE JANEIRO DE 2002 (D.O.U. de 10.01.2002, Seção 1, pp. 4-5). Altera dispositivos do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999. 


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


DECRETA:


Art. 1º  O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, passa a vigorar com as seguintes alterações:


"Art. 9º ...............................................................


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


V - ...............................................................


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


c) o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa;


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


"Art. 19.  A anotação na Carteira Profissional ou na Carteira de Trabalho e Previdência Social e, a partir de 1º de julho de 1994, os dados constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS valem para todos os efeitos como prova de filiação à Previdência Social, relação de emprego, tempo de serviço ou de contribuição e salários-de-contribuição e, quando for o caso, relação de emprego, podendo, em caso de dúvida, ser exigida pelo Instituto Nacional do Seguro Social a apresentação dos documentos que serviram de base à anotação.


§ 1º  O INSS definirá os critérios para apuração das informações constantes da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -GFIP que ainda não tiverem sido processadas.


§ 2º  Não constando do CNIS informações sobre contribuições ou remunerações, o vínculo não será considerado, facultada a providência prevista no § 3º.


§ 3º  O segurado poderá solicitar, a qualquer momento, a inclusão, exclusão ou retificação das informações constantes do CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes, conforme critérios definidos pelo INSS." (NR)


"Art. 22.  A inscrição do dependente do segurado será promovida quando do requerimento do benefício a que tiver direito, mediante a apresentação dos seguintes documentos:


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


§ 10.  No ato de inscrição, o dependente menor de vinte e um anos deverá apresentar declaração de não emancipação.


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


§ 13.  No caso de equiparado a filho, a inscrição será feita mediante a comprovação da equiparação por documento escrito do segurado falecido manifestando essa intenção, da dependência econômica e da declaração de que não tenha sido emancipado." (NR)


“Art. 31.  ...............................................................


Parágrafo único.  O INSS terá até cento e oitenta dias, contados da data do pedido, para fornecer ao segurado as informações constantes do CNIS sobre contribuições e remunerações utilizadas no cálculo do salário-de-benefício." (NR)


"Art. 61.  Observado o disposto no art. 19, são contados como tempo de contribuição, para efeito do disposto nos §§ 1º e 2º do art. 56:


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


"Art. 62.  A prova de tempo de serviço, considerado tempo de contribuição na forma do art. 60, observado o disposto no art. 19 e, no que couber, as peculiaridades do segurado de que tratam as alíneas "j" e "l" do inciso V do caput do art. 9º e do art. 11, é feita mediante documentos que comprovem o exercício de atividade nos períodos a serem contados, devendo esses documentos ser contemporâneos dos fatos a comprovar e mencionar as datas de início e término e, quando se tratar de trabalhador avulso, a duração do trabalho e a condição em que foi prestado." (NR)


"Art. 64.  ...............................................................


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


§ 2º  O segurado deverá comprovar a efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício." (NR)


"Art. 163.  O segurado e o dependente, após dezesseis anos de idade, poderão firmar recibo de benefício, independentemente da presença dos pais ou do tutor." (NR)


"Art. 166.  Os benefícios poderão ser pagos mediante depósito em conta corrente, exceto os pagamentos a procurador." (NR)


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


Art. 3º  Revogam-se os §§ 1º, 2º, 5º e 11 do art. 22, o art. 23 e o art. 186, todos do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999.


Brasília, 9 de janeiro de 2002; 181º da Independência e 114º da República.


FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Roberto Brant


06. DECRETO Nº 4.085, DE 15 DE JANEIRO DE 2002 (D.O.U. de 16.01.2002, Seção 1, pp. 2-4). Promulga a Convenção nº 174 da OIT e a Recomendação nº 181 sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores. 


O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,


Considerando que o Congresso Nacional aprovou o texto da Convenção no 174 da OIT sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, complementada pela Recomendação no 181, por meio do Decreto Legislativo nº 246, de 28 de junho de 2001;


Considerando que a Convenção entrará em vigor, para o Brasil, em 2 de agosto de 2002, nos termos do parágrafo 3º de seu artigo 24;


DECRETA:


Art. 1o A Convenção nº 174 da OIT sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, complementada pela Recomendação nº 181, apensa por cópia ao presente Decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém. 


Art. 2o São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida Convenção, assim como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.


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


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


MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL


Osmar Vladimir Chohfi


Conferência Internacional do Trabalho


Convenção nº 174


Convenção sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores


A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho:


Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho, e congregada naquela cidade em 2 de junho de 1993, na sua 80ª reunião;


Tomando nota das convenções e recomendações internacionais do trabalho pertinentes, e em particular a Convenção e Recomendação sobre Segurança e Saúde dos trabalhadores, 1981 e a Convenção e a Recomendação sobre os Produtos químicos, 1990, e destacando a necessidade de adotar um enfoque global e coerente;


Tomando nota também do Repertório de recomendações práticas para a prevenção de acidentes industriais maiores, publicado pela OIT em 1991;


Considerando a necessidade de zelar por que sejam adotadas medidas apropriadas para:


prevenir os acidentes maiores; 


reduzir ao mínimo os riscos de acidentes maiores; 


reduzir ao mínimo as conseqüências desses acidentes maiores; 


Considerando as causas desses acidentes, particularmente os erros de organização, os fatores humanos, as avarias ou deficiências de uma peça, os desvios a respeito das condições normais de funcionamento, as interferências externas e os fenômenos naturais;


Referindo-se à necessidade de colaboração, no âmbito do Programa Internacional de Segurança nas Substâncias Químicas, entre a Organização Internacional do Trabalho, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e a Organização Mundial da Saúde, assim como com outras organizações intergovernamentais pertinentes;


Depois de haver decidido adotar diversas propostas relativas à prevenção dos acidentes industriais, tema que constitui o quarto ponto da ordem do dia da reunião, e


Depois de decidir que essas propostas revistam a forma de uma Convenção Internacional,


Adota com data de vinte e dois de junho de mil novecentos e noventa e três, a seguinte convenção, que poderá ser citada como a Convenção sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, 1993:


Parte I. Campo de Aplicação e Definições


Artigo 1


1. A presente Convenção tem por objetivo a prevenção de acidentes industriais maiores que envolvam substâncias perigosas e a limitação das conseqüências de referidos acidentes.


2. A Convenção se aplica a instalações expostas a riscos de acidentes maiores.


3. A Convenção não se aplica:


a) às instalações nucleares e fábricas de tratamento de substâncias radioativas, à exceção dos setores de referidas instalações nos quais sejam manipuladas substâncias não radioativas;


b) às instalações militares;


c) ao transporte fora da instalação distinto do transporte por tubos.


4. Todo Membro que ratifique a presente Convenção poderá, depois de consulta às organizações representativas de empregadores e de trabalhadores interessadas, e a outras partes interessadas, que possam ser afetadas, excluir de seu campo de aplicação aquelas instalações ou setores da atividade econômica nas quais se disponha de uma proteção equivalente.


Artigo 2


Quando se apresentarem problemas particulares de certa magnitude que impossibilitem pôr em prática o conjunto de medidas preventivas e de proteção previstas pela Convenção, todo Estado Membro deverá formular, sob consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores e com outras partes interessadas que possam ser afetadas, planos com vistas à aplicação por etapas de referidas medidas, num prazo fixo.


Artigo 3


1. Para efeitos da presente Convenção:


a) a expressão "substância perigosa" designa toda substância ou mistura que, em razão de propriedades químicas, físicas ou toxicológicas, seja uma só ou em combinação com outras, represente perigo;


b) a expressão "quantidade limite" diz respeito de uma substância ou categoria de substâncias perigosas a quantidade fixada pela legislação nacional com referência às condições específicas que, se for ultrapassada, identifica uma instalação exposta a riscos de acidentes maiores;


c) a expressão "instalação exposta a riscos de acidentes maiores" designa aquela que produz, transforma, manipula, utiliza, descarta ou armazena, de maneira permanente ou transitória, uma ou várias substâncias ou categorias de substâncias perigosas, em quantidades que ultrapassem a quantidade limite;


d) a expressão "acidente maior" designa todo evento inesperado, como uma emissão, um incêndio ou uma explosão de grande magnitude, no curso de uma atividade dentro de uma instalação exposta a riscos de acidentes maiores, envolvendo uma ou mais substâncias perigosas e que exponha os trabalhadores, a população ou o meio ambiente a perigo de conseqüências imediatas ou de médio e longo prazos;


e) a expressão "relatório de segurança" designa um documento escrito que contenha informação técnica, de gestão e de funcionamento relativa aos perigos e aos riscos que comporta uma instalação exposta a riscos de acidentes maiores e à sua prevenção, e que justifique as medidas adotadas para a segurança da instalação;


f) o termo "quase-acidente" designa qualquer evento inesperado que envolva uma ou mais substâncias perigosas que poderia ter levado a um acidente maior, caso ações e sistemas atenuantes não tivessem atuado.


Parte II. Princípios Gerais


Artigo 4


1. Todo Estado-Membro deverá formular, adotar e revisar periodicamente, considerando a legislação, as condições e a prática nacionais, e em consulta com as organizações mais representativas de empregadores e de trabalhadores, e com outras partes interessadas que possam ser afetadas, uma política nacional coerente relativa à proteção dos trabalhadores, da população e do meio ambiente, contra os riscos de acidentes maiores.


2. Esta política deverá ser aplicada mediante disposições preventivas e de proteção para as instalações expostas a riscos de acidentes maiores e, quando for possível, deverá promover a utilização de melhores tecnologias de segurança disponíveis.


Artigo 5


1. A autoridade competente ou um organismo aprovado ou reconhecido pela autoridade competente deverá realizar uma prévia consulta com as organizações mais representativas de empregadores e de trabalhadores e com outras partes interessadas que possam ser afetadas, estabelecer um sistema para a identificação das instalações expostas a riscos de acidentes maiores segundo se definem no artigo 3, c), baseado numa lista de substâncias perigosas ou de categorias de substâncias perigosas, ou de ambas, que inclua suas quantidades limites respectivas, de acordo com a legislação nacional ou com as normas internacionais.


2. O sistema mencionado no parágrafo 1 acima deverá ser revisto e atualizado.


Artigo 6


A autoridade competente, após consultar às organizações representativas de empregadores e de trabalhadores interessadas, deverá adotar disposições especiais para proteger as informações confidenciais que lhe são transmitidas ou colocadas à disposição de conformidade com qualquer dos artigos 8, 12, 13 ou 14, cuja revelação poderia causar prejuízo às atividades do empregador, sempre e quando referida confidencialidade não implique perigo grave para os trabalhadores, a população ou o meio ambiente.


Parte III. Responsabilidades dos Empregadores


Identificação


Artigo 7


Os empregadores deverão identificar, de conformidade com os sistemas mencionados no artigo 5, toda instalação exposta a riscos de acidentes maiores submetidas a seu controle.


Notificação


Artigo 8


1. Os empregadores deverão notificar à autoridade competente toda instalação exposta a riscos de acidentes maiores que tiverem identificado:


a) dentro de um prazo fixo em caso de instalação já existente;


b) antes de colocá-la em funcionamento em caso de nova instalação.


2. Os empregadores deverão também notificar à autoridade competente o fechamento definitivo de uma instalação exposta a riscos de acidentes industriais maiores antes de que este ocorra.


Disposições Relativas à Instalação


Artigo 9


Relativo a cada instalação exposta a riscos de acidentes maiores, os empregadores deverão estabelecer e manter um sistema documentado de prevenção de riscos de acidentes maiores no qual estejam previstos:


a) a identificação e o estudo dos perigos e a avaliação dos riscos, considerando também as possíveis interações entre as substâncias;


b) medida técnicas que compreendam o projeto, os sistemas de segurança, a construção, a escolha de substâncias químicas, o funcionamento, a manutenção e a inspeção sistemática da instalação;


c) medidas de organização que compreendam a formação e instrução do pessoal, o fornecimento de equipamentos de proteção destinados a garantir sua segurança, alocação de pessoal, hora de trabalho, a definição de responsabilidades e o controle sobre os prestadores de serviço e os trabalhadores temporários no local da instalação;


d) planos e procedimentos de emergência que compreendam:


i) a preparação de planos e procedimentos de emergência eficazes, com inclusão dos procedimentos médicos de emergência, para ser aplicado no local em caso de acidente maior ou de risco de acidente maior, a verificação e avaliação periódica de sua eficácia e sua revisão quando for necessário;


ii) informar sobre os possíveis acidentes e os planos de emergência locais, às autoridades e aos organismos encarregados de estabelecer os planos e procedimentos de emergência para proteger à população e ao meio ambiente na parte externa da instalação;


iii) quaisquer consultas necessárias com tais autoridades e organismos;


e) medidas destinadas a limitar as conseqüências de um acidente maior;


f) a consulta com os trabalhadores e seus representantes;


g) a melhoria do sistema, incluindo medidas para agrupar informações e analisar acidentes e quase-acidentes. A experiência assim adquirida deverá ser discutida com os trabalhadores e seus representantes e deverá ser registrada, de conformidade com a legislação e prática nacional.


Relatório de Segurança


Artigo 10


1. Os empregadores deverão preparar um Relatório de Segurança de acordo com as disposições do artigo 9.


2. O relatório deverá ser redigido:


a) para as instalações já existentes que estiverem expostas a riscos de acidentes maiores, dentro do prazo posterior à notificação que prescreva a legislação nacional;


b) qualquer nova instalação exposta a riscos de acidentes maiores, antes de entrar em operação.


Artigo 11


Os empregadores deverão rever, atualizar e modificar o Relatório de Segurança:


a) em caso de uma modificação que tenha uma influência significativa sobre o nível de segurança da instalação ou nos procedimentos de trabalho da mesma, ou sobre as quantidades de substâncias perigosas presentes;


b) quando o desenvolvimento em conhecimentos técnicos ou em avaliação dos perigos os tornem necessários;


c) nos intervalos prescritos pela legislação nacional;


d) quando solicitado pela autoridade competente.


Artigo 12


Os empregadores deverão enviar ou disponibilizar à autoridade competente os relatórios de segurança referidos nos artigos 10 e 11.


Ocorrência de Acidente


Artigo 13


Os empregadores deverão informar à autoridade competente e aos demais órgãos designados para esse fim, tão logo um acidente ocorra.


Artigo 14


1. Após um acidente maior, os empregadores deverão, dentro de m prazo estabelecido previamente, apresentar à autoridade competente um relatório detalhado no qual sejam analisadas as causas do acidente e sejam indicadas suas conseqüências locais, assim como todas as medidas adotadas para atenuar seus efeitos.


2. O relatório deverá incluir recomendações detalhando as ações a serem tomadas para prevenir a reincidência.


Parte IV. Responsabilidades das Autoridades Competentes


Planos para Casos de Emergência Fora das Instalações


Artigo 15


Considerando a informação fornecida pelo empregador, a autoridade competente deverá garantir que os procedimentos e planos de emergência que contêm as condições para proteção da população e do meio ambiente fora do local onde estiver situada cada instalação exposta a riscos de acidentes maiores sejam estabelecidos e atualizados em intervalos apropriados e coordenados com autoridades e organismos relevantes.


Artigo 16


A autoridade competente deverá zelar para que:


a) informações sobre medidas de segurança e o comportamento apropriado a ser adotado em caso de acidente esteja difundido entre a população passível de ser afetada por este acidente, sem que seja necessário solicitá-lo e que tais informações sejam atualizadas e novamente divulgadas em intervalos apropriados;


b) seja dado alarme o mais rápido possível quando ocorrer um acidente maior;


c) quando as conseqüências de um acidente maior possam ultrapassar as fronteiras, seja proporcionada aos Estados afetados a informação requerida nas alíneas a) e b) com a finalidade de contribuir às medidas de cooperação e coordenação.


Localização de Instalações Expostas a Riscos de Acidentes Maiores


Artigo 17


A autoridade competente deverá estabelecer uma política global de localização que tenha prevista uma separação adequada entre as instalações que estiverem expostas a riscos de acidentes maiores e as áreas de trabalho, as áreas residenciais e os serviços públicos, e medidas apropriadas para as instalações existentes. Tal política deverá refletir-se nos princípios gerais enunciados na Parte II desta Convenção.


Inspeção


Artigo 18


1. A autoridade competente deverá dispor de pessoal devidamente treinado e qualificado que tenha a competência adequada e com o apoio técnico e profissional suficiente para inspecionar, investigar, avaliar e assessorar assuntos tratados nesta Convenção e garantir a conformidade com a legislação nacional.


2. Os representantes do empregador e os representantes dos trabalhadores da instalação exposta a riscos de acidentes maiores deverão ter a possibilidade de acompanhar aos inspetores quando controlem a aplicação das medidas prescritas em virtude da presente Convenção, a não ser que os inspetores estimem, à luz das diretrizes gerais da autoridade competente, que isso possa prejudicar o cumprimento de suas funções de controle.


Artigo 19


A autoridade competente deverá ter direito a suspender qualquer atividade que represente ameaça iminente de acidente maior.


Parte V. Direitos e Obrigações dos Trabalhadores e de seus Representantes


Artigo 20


Numa instalação exposta a riscos de acidentes maiores, os trabalhadores e seus representantes deverão ser consultados mediante mecanismos apropriados de cooperação, com o fim de garantir um sistema de seguro de trabalho. Em particular, os trabalhadores e seus representantes deverão:


a) estar suficiente e adequadamente informados dos riscos que representa a referida instalação e suas possíveis conseqüências;


b) estar informados sobre qualquer instrução ou recomendação feita por autoridade competente;


c) ser consultados para a preparação dos seguintes instrumentos e ter acesso aos mesmos:


i) o Relatório de Segurança;


ii) os planos e procedimentos de emergência;


iii) os relatórios sobre os acidentes;


d) ser regularmente instruído e treinado nas práticas e procedimentos de acidentes maiores e de controle de desenvolvimentos que possam resultar em um acidente maior e aos procedimentos de emergência a serem seguidos em tais casos;


e) dentro de suas atribuições, e sem que de modo algum isso possa prejudicá-los, adotar medidas corretivas e em caso necessário, interromper a atividade quando fundamentando em seu treinamento e experiência, tenham justificativa razoável para acreditar que existe risco iminente de acidente maior, e, informar seu supervisor ou acionar o alarme quando apropriado, antes ou assim que possível depois de tomar tal ação;


f) discutir com o empregador qualquer perigo potencial que eles considerem que pode causar um acidente maior e ter direito de informar à autoridade competente sobre os referidos perigos.


Artigo 21


Os trabalhadores empregados no local de uma instalação exposta a riscos de acidentes maiores deverão:


a) cumprir todos os procedimentos e práticas relativos à prevenção de acidentes maiores e ao controle de acontecimentos que possam originar um acidente maior nas instalações expostas a referidos riscos;


b) cumprir com todos os procedimentos de emergência caso um acidente maior ocorra.


Parte VI. Responsabilidade dos Países Exportadores


Artigo 22


Quando num Estado Membro exportador o uso das substâncias, tecnologias ou procedimentos perigosos tiver sido proibido por ser fonte potencial de um acidente maior, referido Estado deverá pôr a disposição de todo país importador a informação relativa a essa proibição e as razões pelas quais estão motivadas.


Parte VII. Disposições Finais


Artigo 23


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


Artigo 24


1. Esta Convenção obrigará unicamente àqueles Membros da Organização Internacional do Trabalho cujas ratificações tiver registrado o Diretor Geral.


2. Entrará em vigor doze meses após a data em que as ratificações de dois Membros tiverem sido registradas pelo Diretor Geral.


3. A partir desse momento, esta Convenção entrará em vigor, para cada Membro, doze meses após a data em que tiver sido registrada sua ratificação.


Artigo 25


1. Todo Membro que tiver ratificado esta Convenção poderá denunciá-la à expiração de um período de dez anos, a partir da data em que tiver entrado inicialmente em vigor, mediante Ata comunicada, para seu registro, ao Diretor Geral da Repartição Internacional do Trabalho. A denúncia não terá efeito até um ano após a data em que tiver sido registrada.


2. Todo Membro que tiver ratificado esta Convenção e que, no prazo de um ano após a expiração do período de dez anos mencionado no parágrafo precedente, não fizer uso do direito de denúncia previsto neste Artigo fica obrigado durante um novo período de dez anos, e no sucessivo poderá denunciar esta Convenção à expiração de cada período de dez anos, nas condições previstas neste Artigo.


Artigo 26


1. O Diretor Geral da Repartição Internacional do Trabalho notificará a todos os Membros da Organização Internacional do Trabalho o registro de quantas ratificações, declarações e denúncias lhe forem comunicadas pelos Membros da Organização


2. Ao notificar aos Membros da Organização o registro da segunda ratificação que tiver sido comunicada, o Diretor Geral chamará a atenção dos Membros da Organização sobre a data em que entrará em vigor a presente Convenção.


Artigo 27


O Diretor Geral da Repartição Internacional do Trabalho comunicará ao Secretário Geral das Nações Unidas, para efeitos de registro e de conformidade com o artigo 102 da Carta das Nações Unidas, uma informação completa sobre todas as ratificações, declarações e atas de denúncias que tiver registrado de acordo com os artigos precedentes.


Artigo 28


Cada vez que considere necessário, o Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho apresentará à Conferência Geral um Relatório sobre a aplicação da Convenção, deverá analisar a conveniência de incluir na ordem do dia da Conferência a questão para revisões em sua totalidade ou em parte.


Artigo 29


1. Deveria a Conferência Geral adotar uma nova Convenção revisando-a no total ou em parte, a menos que a nova Convenção contenha disposições em contrário:


a) a ratificação, por um membro, da nova convenção implicará, ipso jure, a denúncia imediata desta Convenção, não obstante as disposições contidas no artigo 25 acima, se e quando esta Convenção revisada entrar em vigor;


b) a partir da data em que estiver em vigor a nova Convenção revisada, a presente Convenção deixará de estar aberta à ratificação pelos Membros.


2. Esta Convenção continuará em vigor em qualquer caso, em sua forma e conteúdo atuais, para os Membros que a tiverem ratificado e não ratifiquem a Convenção revisada.


Artigo 30


As versões inglesa e francesa do texto da Convenção são igualmente legítimas.


Versão aprovada pela Comissão Tripartite:


Marcelo Kos Silveira Campos Roberto Odilon Horta


Joaquim da Costa Amaro Gerrit Gruezner


Rui de Oliveira Magrini Fernando Vieira Sobrinho


Maria de Fátima Cantídio Mota Sérgio Paixão Pardo


Carlos Machado de Freitas (CETESH/ENSP/FIOCRUZ)


Organização Internacional do Trabalho


Recomendação sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, 1993


Recomendação nº 181


A Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho:


Convocada em Genebra pelo Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho e reunida em sua 80ª Sessão, em 2 de junho de 1993;


Depois de decidir adotar determinadas propostas relativas à prevenção de acidentes industriais maiores, tema que constitui o quarto ponto da ordem do dia da reunião; e


Depois de determinar que essas propostas revistam a forma de Recomendação complementar à Convenção sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, 1993;


Adota em vinte e dois de junho de mil novecentos e noventa e três a seguinte Recomendação, que poderá ser citada como a Recomendação sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, 1993.


1. As disposições da presente Recomendação deverão aplicar-se em conjunto com aquelas da Convenção sobre a Prevenção de Acidentes Industriais Maiores, 1993 (doravante denominada "Convenção").


2. (1) A Organização Internacional do Trabalho, em cooperação com outras organizações internacionais, intergovernamentais e não-governamentais relevantes, deverá providenciar o intercâmbio internacional de informações no que se refere a:


a) boas práticas de segurança em instalações expostas a riscos de acidentes maiores, inclusive gerenciamento de segurança e segurança do processo;


b) acidentes maiores;


c) experiências obtidas a partir de quase-acidentes;


d) tecnologias e processos proibidos por motivo de segurança e saúde;


e) organização e técnicas médicas que permitam lidar com as conseqüências de um acidente maior;


f) mecanismos e procedimentos utilizados por autoridades competentes com vistas à aplicação da Convenção e da presente Recomendação.


(2) Os Membros deverão, na medida do possível, informar a Organização Internacional do Trabalho sobre as questões relacionadas no subparágrafo (1) acima.


3. A política nacional prevista pela Convenção, bem como a legislação nacional ou outras medidas que visem à sua aplicação deverão ser, quando pertinente, orientadas pelo Código de práticas da OIT sobre a Prevenção de acidentes Industriais Maiores, publicado em 1991.


4. Os Membros deverão formular políticas que visem a abordar os riscos e perigos de acidentes maiores e suas conseqüências nos setores e atividades excluídos do campo de aplicação da Convenção por força de seu Artigo 1, parágrafo 3.


5. Reconhecendo que um acidente maior poderia implicar sérias conseqüências em termos de seu impacto sobre a vida humana e o meio ambiente, os Membros deverão incentivar a criação de sistemas para indenizar os trabalhadores tão rapidamente quanto possível após a ocorrência do evento, bem como a abordar, de forma adequada, os efeitos sobre a população e o meio ambiente.


6. De conformidade com a Declaração Tripartite de Princípios referente a Empresas Multinacionais e Política Social, adotada pelo Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho, uma empresa nacional ou multinacional com mais de um estabelecimento deverá fornecer medidas de segurança, relativas à prevenção de acidentes maiores e ao controle de acontecimentos que possam resultar em um acidente maior, aos trabalhadores, sem discriminação, em todos os seus estabelecimentos, independentemente do local ou país em que estejam situados.


07. DECRETO Nº 4.109, DE 30 DE JANEIRO DE 2002 (D.O.U. de 31.01.2002). Dá nova redação aos arts. 3º e 4º do Decreto nº 3.277, de 7 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a dissolução, liquidação e extinção da Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA. 


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


DECRETA:


Art. 1º  Os arts. 3º e 4º do Decreto nº 3.277, de 7 de dezembro de 1999, passam a vigorar com as seguintes alterações:


"Art. 3º ..................................................................................


I - nomear Comissão de Liquidação, composta por até quatro membros, cuja escolha deverá recair em servidores efetivos ou aposentados da Administração Pública Federal, direta, autárquica ou fundacional, indicados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;


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


§ 2º  A Comissão de Liquidação, sem prejuízo das demais obrigações, incumbir-se-á das providências relativas à fiscalização orçamentária e financeira da sociedade em liquidação, nos termos da Lei nº 6.223, de 14 de julho de 1975, alterada pela Lei nº 6.525, de 11 de abril de 1978.


§ 3º  Para os efeitos do disposto no § 2º, a Comissão de Liquidação será assistida pela Secretaria Federal de Controle Interno, do Ministério da Fazenda, podendo, ainda, mediante contrato e nos termos da legislação vigente, compor equipe para assessorá-la no desempenho de suas atribuições, constituída de pessoas detentoras de conhecimento específico nas áreas jurídica, contábil, financeira, administrativa e de engenharia, cujos nomes deverão ser aprovados pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.


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


§ 5º  A Comissão de Liquidação submeterá à aprovação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no prazo de trinta dias, o regimento interno que regulará o seu funcionamento e disporá sobre as atribuições de cada membro que a integra.


§ 6º  Os membros da Comissão de Liquidação terão responsabilidade solidária e, no caso de haver necessidade de outorga de poder, as procurações deverão ser subscritas por todos os integrantes da Comissão." (NR)


"Art. 4º  Em todos os atos ou operações, a Comissão de Liquidação deverá utilizar a denominação social seguida das palavras "em liquidação"." (NR)


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


Brasília, 30 de janeiro de 2002; 181º da Independência e 114º da República.


FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, Pedro Malan, Guilherme Gomes Dias


PORTARIAS       


08. PORTARIA Nº 01, DE 17 DE JANEIRO DE 2002, DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO E DA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO – MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (D.O.U. de 25.01.2002, Seção 1, p. 266)


A SECRETÁRIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO substituta e o DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais, resolvem:


Art. 1º - Definir os códigos de norma e infrações para os subitens da Norma Regulamentadora 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, que foram alterados ou acrescentados pela Portaria n.º 30, de 20 de dezembro de 2001, os quais passam a integrar o Anexo II da Norma Regulamentadora 28 - Fiscalização e Penalidades:


NR-18


Item/subitem 

Código 

Infração 



18.15.30 

118.677-9 

2 



18.15.30.1 

118.678-7 

2 



18.15.30.2 

118.679-5 

3 



18.15.30.3 

118.680-9 

4 



18.15.31 

118.681-7 

4 



18.15.32 

118.682-5 

4 



18.15.32.1 

118.683-3 

4 



18.15.32.1.1 

118.684-1 

3 



18.15.32.1.2 

118.685-0 

2 



18.15.32.2 

118.686-8 

4 



18.15.32.3 

118.687-6 

4 



18.15.32.4 "a" 

118.688-4 

4 



18.15.32.4 "b" 

118.689-2 

4 



18.15.32.4 "c" 

118.690-6 

4 



18.15.32.4 "d" 

118.691-4 

4 



18.15.33 

118.692-2 

4 



18.15.34 

118.693-0 

4 



18.15.35 

118.694-9 

4 



18.15.35.1 

118.695-7 

3 



18.15.36 "a" 

118.696-5 

4 



18.15.36 "b" 

118.697-3 

4 



18.15.37 

118.698-1 

4 



18.15.38 

118.699-0 

4 



18.15.39 

118.700-7 

4 



18.15.40 

118.701-5 

4 



18.15.40.1 

118.702-3 

3 



18.15.41 

118.703-1 

4 



18.15.41.1 

118.704-0 

4 



18.15.42 "a" 

118.705-8 

4 



18.15.42 "b" 

118.706-6 

4 



18.15.42 "c" 

118.707-4 

4 



18.15.42 "d" 

118.708-2 

4 



18.15.43 

118.709-0 

3 



18.15.43.1 

118.710-4 

3 



18.15.43.2 

118.711-2 

4 



18.15.43.3 

118.712-0 

3 



18.15.44 

118.713-9 

4 



18.15.45 "a" 

118.714-7 

4 



18.15.45 "b" 

118.715-5 

4 



18.15.45 "c" 

118.716-3 

4 



18.15.45 "d" 

118.717-1 

4 



18.15.45 "e" 

118.718-0 

4 



18.15.45.1 

118.719-8 

4 



18.15.45.2 

118.720-1 

4 



18.15.45.3 

118.721-0 

2 



18.15.46 

118.722-8 

3 



18.15.47 

118.723-6 

4 



18.15.47.1 

118.724-4 

2 



18.15.47.2 

118.725-2 

3 



18.15.47.3 

118.726-0 

4 



18.15.47.4 

118.727-9 

3 



18.15.47.4.1 

118.728-7 

3 



18.15.47.4.1.1 

118.729-5 

3 



18.15.47.5 

118.730-9 

4 



18.15.47.6 

118.731-7 

4 



18.15.47.7 

118.732-5 

3 



18.15.47.8 

118.733-3 

3 



18.15.47.9 

118.734-1 

4 



18.15.47.10 

118.735-0 

4 



18.15.47.11 

118.736-8 

3 



18.15.47.12 

118.737-6 

3 



18.15.47.13 

118.738-4 

4 



18.15.47.14 

118.739-2 

4 



18.15.47.15 

118.740-6 

4 



18.15.47.16 

118.741-4 

4 



18.15.47.17 

118.742-2 

4 



18.15.47.18 

118.743-0 

4 



18.15.47.19 

118.744-9 

4 



18.15.47.19.1 

118.745-7 

4 



18.15.47.20 

118.746-5 

4 



18.15.47.21 

118.747-3 

4 



18.15.47.22 

118.748-1 

4 



18.15.47.23 

118.749-0 

2 



18.15.47.24 

118.750-3 

4 



18.15.47.25 

118.751-1 

4 



18.15.47.26 

118.752-0 

3 



18.15.48 "a" 

118.753-8 

4 



18.15.48 "b" 

118.754-6 

4 



18.15.48 "c" 

118.755-4 

4 



18.15.48 "d" 

118.756-2 

4 



18.15.48 "e" 

118.757-0 

4 



18.15.48 "f" 

118.758-9 

4 



18.15.48 "g" 

118.759-7 

4 



18.15.48 "h" 

118.760-0 

4 



Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


LUCI HELENA LIPEL


Secretária de Inspeção do Trabalho Substituta


JUAREZ CORREIA BARROS JÚNIOR


Diretor do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho


09. PORTARIA Nº 4.686, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2001, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.01.2002, 1º Caderno, p. 8).


O JUIZ-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, Resolve REMOVER, a pedido, a partir de 07.01.2002, a Dra. ANTÔNIA MARA VIEIRA LOGUÉRCIO, Juíza Titular da Vara do Trabalho de URUGUAIANA,  para a  Vara do Trabalho de SANTO ÂNGELO, que se encontra vaga em virtude da remoção do Juiz Titular, Dr. WALTHER FREDOLINO LINCK, conforme Portaria nº 4231/2001. Ass. DARCY CARLOS MAHLE, Juiz-Presidente.


010. PORTARIA Nº 10, DE 07 DE JANEIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.01.2002, 1º Caderno, p. 7).


A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e com base na Resolução Administrativa nº 02, de 03.03.82, do Egrégio Tribunal Pleno, publicada no Diário Oficial do Estado de 15.03.82, resolve:


Art. 1º -
Delegar competência ao Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal para decidir sobre as matérias de interesse dos servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal, a seguir relacionadas: 


I - posse para os servidores nomeados para cargos efetivos e funções comissionadas;


II - indicação de substituição para exercício de Funções Comissionadas dos níveis FC-01 a FC-05;


III - lotação e remoção;


IV - concessão de prazo de deslocamento para a nova sede;


V - concessão das seguintes indenizações, gratificações e adicionais:


a) ajuda de custo;


b) diárias;


c) indenização de transporte;


d) antecipação do pagamento de gratificação de natal;


e) gratificação natalina proporcional por ocasião de exoneração;


f) adicional por tempo de serviço;


g) adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;


h) adicional pela prestação de serviço extraordinário;


i) adicional noturno.


VI - concessão e interrupção de férias;


VII - indenização relativa ao período das férias por ocasião de vacância por exoneração do cargo efetivo, função comissionada ou cargo em comissão, bem como por posse em outro cargo inacumulável;


VIII - incorporação/quintos/décimos pelo exercício de função de Direção, Chefia ou Assessoramento;


IX - averbação de vantagem pessoal nominalmente identificada;


X - reconhecimento e redelimitação de qüinqüênios e transformação de decênio(s) em qüinqüênios de licença-prêmio por assiduidade;


XI - concessão das seguintes licenças, ressalvadas as que tratam os artigos 84, 86, 87, 91 e 92, da Lei nº 8.112/90;


a) licença por motivo de doença em pessoa da família;


b) licença para o serviço militar;


c) licença para tratamento de saúde;


d) licença à gestante;


e) licença-paternidade;


f) licença à amamentação;


g) licença à adotante;


h) licença por acidente em serviço.


XII - ausências ao serviço em virtude de:


a) doação de sangue;


b) alistamento como eleitor;


c) casamento;


d) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos;


e) júri e outros serviços obrigatórios por lei;


f) participação em programa de treinamento regularmente instituído, conforme  dispuser o regulamento.


XIII - concessão de horário especial para servidor estudante;


XIV - concessão de horário especial ao servidor portador de deficiência física;


XV - concessão de horário especial para servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência física;


XVI - concessão de auxílio-natalidade;


XVII - concessão e cancelamento de salário família;


XVIII - concessão de auxílio-funeral;


XIX - concessão de auxílio-reclusão;


XX - concessão de auxílio-alimentação;


XXI - concessão de vale-transporte;


XXII - averbação de tempo de serviço, de cursos realizados, de portarias de louvor, de títulos;


XXIII - retificações e alterações de nome;


XXIV - consignações em folha de pagamento;


XXV - descontos por atrasos ou faltas ao serviço;


XXVI - inclusão e exclusão de dependentes para fins de dedução no imposto de renda retido na fonte;


XXVII - inclusão dos servidores e dependentes para fins de assistência médico-odontológica;


XXVIII - determinar a instauração de sindicância;


XXIX -
impor, aos servidores, as penas disciplinares de advertência e de suspensão até 30 dias;


XXX - determinar o cancelamento de registros de penalidades de advertência e suspensão.


Art. 2º -
Delegar, ainda, competência ao Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal para deliberar sobre:


I - arquivamento dos processos e documentos administrativos, bem como o desentranhamento de peças, quando solicitado;


II - baixa e alienação de bens permanentes classificados como antieconômicos e irrecuperáveis;


III - autorização e aprovação de licitações e sua dispensa, exceto concorrências e as relacionadas com construção;


IV - concessão de suprimento de fundos para despesas de pronto atendimento.


Art. 3º -
Poderá o Diretor-Geral de Coordenação Administrativa, autorizado pela Presidente do Tribunal,  subdelegar ao Diretor da Secretaria Administrativa, ao Diretor da Secretaria de Recursos Humanos, ao Diretor do Serviço de Orçamento e Finanças e ao Diretor do Serviço Médico e Odontológico as atribuições que lhe são delegadas nesta Portaria.


Art. 4º -
A decisão que implique mudança de orientação estabelecida em ato da Presidente do Tribunal deverá ser submetida previamente à sua deliberação.


Art. 5º -
O Diretor-Geral de Coordenação Administrativa fica autorizado a encaminhar diretamente ao Órgão Especial processos que tratem de concessão de licenças e férias aos magistrados deste Tribunal.


Art. 6º -
O Diretor-Geral de Coordenação Administrativa também está autorizado a promover a concessão e o cancelamento de salário-família, assim como a inclusão e a exclusão de dependentes para fins de imposto de renda retido na fonte e de assistência médico-odontológica dos magistrados deste Tribunal.


Art. 7º -
A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, revogada, no todo ou em parte, e terá seu termo final de vigência coincidente com o término do mandato da delegante, ficando sem efeito a Portaria nº 4201, de 13 de dezembro de 1999, prorrogada pela de nº 4684, de 17 de dezembro de 2001. 


Registre-se. Publique-se.


ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA


Presidente


011. PORTARIA Nº 11, DE 07 DE JANEIRO DE 2002, DA DIREÇÃO-GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.01.2002, 1º Caderno, p. 7).


O DIRETOR-GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e com base no art. 3º, da Portaria nº 10, de 07.01.2002, resolve:


Art. 1º -
Subdelegar competência ao Diretor da Secretaria de Recursos Humanos do Tribunal para decidir sobre as matérias de interesse dos servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal, a seguir relacionadas: 


I - concessão das seguintes indenizações, gratificações e adicionais:


- gratificação natalina proporcional por ocasião de exoneração;


- adicional por tempo de serviço;


- adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;


- adicional pela prestação de serviço extraordinário;


- adicional noturno.


II - concessão e interrupção de férias;


III - indenização relativa ao período das férias por ocasião de vacância por exoneração do cargo efetivo, função comissionada ou cargo em comissão, bem como por posse em outro cargo inacumulável;


IV - incorporação/quintos/décimos pelo exercício de função de Direção, Chefia ou Assessoramento;


V - averbação de vantagem pessoal nominalmente identificada; 


VI - concessão das seguintes licenças, ressalvadas as que tratam os artigos 84, 86, 87, 91 e 92, da Lei nº 8.112/90;


- licença para o serviço militar;


- licença-paternidade;


- licença à adotante.


VII - ausências ao serviço em virtude de:


- doação de sangue;


- alistamento como eleitor;


- casamento;


- falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos;


- júri e outros serviços obrigatórios por lei;


- participação em programa de treinamento regularmente instituído, conforme  dispuser o regulamento.


VIII - concessão de horário especial para servidor estudante;


IX - concessão de horário especial ao servidor portador de deficiência física;


X - concessão de horário especial para servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência física;


XI - concessão de auxílio-natalidade;


XII - concessão e cancelamento de salário família;


XIII - concessão de auxílio-funeral;


XIV - concessão de auxílio-reclusão;


XV - concessão de auxílio-alimentação;


XVI - concessão de vale-transporte;


XVII - retificações e alterações de nome;


XVIII - inclusão e exclusão de dependentes para fins de dedução no imposto de renda retido na fonte;


XIX - inclusão dos servidores e dependentes para fins de assistência médico-odontológica;


Art. 2º - 
Tratando-se de decisão sobre matéria que importe mudança de orientação já estabelecida, por alteração dos fatos, da lei ou dos critérios de sua interpretação, será submetida, pela autoridade subdelegada, à consideração do Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal.


Art. 3º -
Toda e qualquer decisão a respeito das matérias ora subdelegadas poderá, em caso de controvérsia, ser submetida à apreciação do Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal.



Art. 4º -
A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, revogada, no todo ou em parte, e terá seu termo final de vigência coincidente com o término do mandato da Exma. Sra. Presidente do Tribunal, ficando sem efeito a Portaria nº 4215, de 14 de dezembro de 1999, prorrogada pela de nº 4685, de 17 de dezembro de 2001.


Registre-se e Publique-se.


LUIZ FERNANDO TABORDA CELESTINO


Diretor-Geral de Coordenação Administrativa


012. PORTARIA Nº 12, DE 07 DE JANEIRO DE 2002, DA DIREÇÃO-GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.01.2002, 1º Caderno, p. 8).


O DIRETOR-GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e com base no artigo 3º, da Portaria nº 10, de 07.01.2002, 


RESOLVE 


SUBDELEGAR competência ao Diretor da Secretaria Administrativa para decidir sobre a concessão de suprimento de fundos para despesas de pronto atendimento.


A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, revogada, no todo ou em parte, e terá seu termo final de vigência coincidente com o término do mandato da Exma. Sra. Presidente do Tribunal, ficando sem efeito a Portaria nº 4216, de 14 de dezembro de 1999, prorrogada pela de nº 4685, de 17 de dezembro de 2001.


Registre-se e Publique-se.


LUIZ FERNANDO TABORDA CELESTINO


Diretor-Geral de Coordenação Administrativa


013. PORTARIA Nº 13, DE 07 DE JANEIRO DE 2002, DA DIREÇÃO-GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.01.2002, 1º Caderno, p. 8).


O DIRETOR-GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e com base no artigo 3º, da Portaria nº 10, de 07.01.2002, 


RESOLVE 


Art. 1º - SUBDELEGAR competência ao Diretor do Serviço de Orçamento e Finanças para decidir sobre as matérias de interesse dos servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal, a seguir relacionadas:


I - indenização de transporte;


II - antecipação do pagamento de gratificação de natal;


III - consignações em folha de pagamento.


Art. 2º - 
Tratando-se de decisão sobre matéria que importe mudança de orientação já estabelecida, por alteração dos fatos, da lei ou dos critérios de sua interpretação, será submetida, pela autoridade subdelegada, à consideração do Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal.


Art. 3º -
Toda e qualquer decisão a respeito das matérias ora subdelegadas poderá, em caso de controvérsia, ser submetida à apreciação do Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal.



Art. 4º - A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, revogada, no todo ou em parte, e terá seu termo final de vigência coincidente com o término do mandato da Exma. Sra. Presidente do Tribunal, ficando sem efeito a Portaria nº 4217, de 14 de dezembro de 1999, prorrogada pela de nº 4685, de 17 de dezembro de 2001.


Registre-se e Publique-se.


LUIZ FERNANDO TABORDA CELESTINO


Diretor-Geral de Coordenação Administrativa


014. PORTARIA Nº 14, DE 07 DE JANEIRO DE 2002, DA DIREÇÃO-GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.01.2002, 1º Caderno, p. 8).


O DIRETOR-GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regulamentares e com base no artigo 3º, da Portaria nº 10, de 07.01.2002, 


RESOLVE 


Art. 1º -
SUBDELEGAR competência ao Diretor do Serviço Médico e Odontológico para decidir sobre a concessão, aos servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal, das seguintes licenças:


- licença por motivo de doença em pessoa da família;


- licença para tratamento de saúde;


- licença à gestante;


- licença à amamentação;


- licença por acidente em serviço.


Art. 2º - 
Tratando-se de decisão sobre matéria que importe mudança de orientação já estabelecida, por alteração dos fatos, da lei ou dos critérios de sua interpretação, será submetida, pela autoridade subdelegada, à consideração do Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal.


Art. 3º -
Toda e qualquer decisão a respeito das matérias ora subdelegadas poderá, em caso de controvérsia, ser submetida à apreciação do Diretor-Geral de Coordenação Administrativa do Tribunal.



Art. 4º - 
A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, revogada, no todo ou em parte, e terá seu termo final de vigência coincidente com o término do mandato da Exma. Sra. Presidente do Tribunal, ficando sem efeito a Portaria nº 4218, de 14 de dezembro de 1999, prorrogada pela de nº 4685, de 17 de dezembro de 2001.


Registre-se e Publique-se.


LUIZ FERNANDO TABORDA CELESTINO


Diretor-Geral de Coordenação Administrativa


015. PORTARIA Nº  001, DE 28 DE JANEIRO DE 2002, DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 29.01.2002, 1º Caderno, p. 50). Disciplina a extinção do Posto da Justiça do Trabalho de Cerro Largo e dá outras providências.


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


CONSIDERANDO que o Órgão Especial deste Tribunal, na sessão do dia 14 de dezembro de 2001, resolveu, por unanimidade de votos, extinguir o Posto da Justiça do Trabalho de Cerro Largo,


CONSIDERANDO que a aludida extinção acarretará a necessidade de envio de todos os processos, bem como dos móveis e utensílios para a Vara do Trabalho de Santo Ângelo,


RESOLVE:


Art. 1º. Fixar o dia 31 de janeiro de 2002 como data-limite para o ingresso de petições iniciais e o dia 27 de fevereiro de 2002 para a realização de audiências e para o recebimento de qualquer outro tipo de petição no protocolo do Posto.


Art. 2º. Suspender os prazos dos processos em tramitação no Posto extinto, pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar de 28 de fevereiro de 2002, inclusive.


Art. 3º. Determinar seja designada pauta especial, na Vara do Trabalho de Santo Ângelo, para inclusão dos processos oriundos do Posto extinto.


Art. 4º. Os casos omissos ficam sujeitos à apreciação do Juiz que estiver no exercício da titularidade da Vara de Santo Ângelo, sem prejuízo da competência da Corregedoria Regional.


Art. 5º. Decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas da publicação da presente Portaria, dê-se ciência da referida extinção, mediante ofício, à Secção da OAB/RS, às Subsecções da OAB de Santo Ângelo e Cerro Largo, ao Prefeito Municipal da cidade de Cerro Largo, bem como ao Procurador-Chefe do Ministério Público do Trabalho.


Art. 6º. Dê-se ciência do ocorrido, ainda, mediante memorando, à Direção Geral de Coordenação Administrativa, à Secretaria de Recursos Humanos e ao Serviço de Material e Patrimônio deste Tribunal, para as providências cabíveis.


Registre-se, publique-se e cumpra-se.


Porto Alegre,  28 de janeiro de 2002.


MARIO CHAVES,


Corregedor Regional.


016. PORTARIA Nº 192, DE 15 DE  JANEIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 22.01.2002, 1º Caderno, p. 40).


A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, de acordo com o artigo 96, inciso I, alínea “c” da Constituição Federal, combinado com o artigo 654, parágrafo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, com o artigo 40 do Regimento Interno deste Tribunal e, à vista do contido no Expediente TRT 4ª MA nº 48.784/2001, resolve NOMEAR, em virtude de aprovação em concurso público, homologado pelo Órgão Especial na sessão do dia 24 de agosto de 2001, obedecida a ordem de classificação, para exercer o cargo de JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO, do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a candidata CANDICE VON REISSWITZ, em vaga decorrente da promoção da Dra. Anacilda Morena Oliveira Rocha. 


ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA


Juíza-Presidente


017. PORTARIA Nº 265,  DE 25 DE JANEIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 29.01.2002, 1º Caderno, p. 50).


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 25.01.2002, o Dr. CLAUDIO SCANDOLARA, Juiz Titular da Vara do Trabalho de ERECHIM,  para a 3ª Vara do Trabalho de CAXIAS DO SUL, que se encontra vaga em virtude da remoção, a pedido, da   Dra. ROSEMARIE TEIXEIRA SIEGMANN, conforme Portaria nº 4599/2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


018. PORTARIA Nº 295,  DE 29 DE JANEIRO DE  2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 31.01.2002, 1º Caderno, p. 63).


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 29.01.2002, o Dr. RAUL ZORATTO SANVICENTE, Juiz Titular da 3ª Vara do Trabalho de SAPIRANGA,  para a 19ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE, que se encontra vaga em virtude da aposentadoria da Juíza Titular, Dra. MARCIA ANTUNES DA MOTTA, conforme Portaria nº 4643/2001, publicada no D.O.E. de 12.12.2001. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


DIVERSOS


019. ALTERAÇÃO, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2001, DO ARTIGO 137-A DO REGULAMENTO GERAL DO ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA OAB - CONSELHO PLENO DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (D.J.U. de 08.01.2002, p. 43).


Alteração do artigo 137-a do regulamento geral do estatuto da advocacia e da oab, aprovada pelo conselho pleno do conselho federal da ordem dos advogados do brasil, na sessão plenária do dia 11 de dezembro de 2001, que passa a vigorar com a seguinte redação:


“Art. 137-A. A notificação inicial para a apresentação de defesa prévia ou manifestação em processo administrativo perante a OAB deverá ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento, enviada para o endereço profissional ou residencial constante do cadastro do Conselho Seccional.


§ 1º Incumbe ao advogado manter sempre atualizado o seu endereço residencial e profissional no cadastro do Conselho Seccional, presumindo-se recebida a correspondência enviada para o endereço nele constante.


§ 2º Frustrada a entrega da notificação de que trata o caput deste artigo, será a mesma realizada através de edital, a ser publicado na imprensa oficial do Estado.


§ 3º Quando se tratar de processo disciplinar, a notificação inicial feita através de edital deverá respeitar o sigilo de que trata o artigo 72, § 2º, da Lei 8.906/94, dele não podendo constar qualquer referência de que se trate de matéria disciplinar, constando apenas o nome completo do advogado, o seu número de inscrição e a observação de que ele deverá comparecer à sede do Conselho Seccional ou da Subseção para tratar de assunto de seu interesse.


§ 4º As demais notificações no curso do processo disciplinar serão feitas através de correspondência, na forma prevista no caput deste artigo, ou através de publicação na imprensa oficial do Estado ou da União, quando se tratar de processo em trâmite perante o Conselho Federal, devendo, as publicações, observarem que o nome do representado deverá ser substituído pelas suas respectivas iniciais, indicando-se o nome completo do seu procurador ou o seu, na condição de advogado, quando postular em causa própria.


§ 5º A notificação de que trata o inciso XXIII, do artigo 34, da Lei 8.906/94 será feita na forma prevista no caput deste artigo ou através de edital coletivo publicado na imprensa oficial do Estado.


020. EDITAL, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.01.2002, 1º Caderno, p. 8).


A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos.  Juízes Titulares das Varas do Trabalho 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção,  a 11ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE, em virtude da posse da Juíza Titular, a Dra. CLEUSA REGINA HALFEN, no cargo de Juiz Togado deste Tribunal, nomeada pelo  Decreto de 27.11.2001, publicado no D.O.U. de 28.11.2001. Porto Alegre, 18 de dezembro de 2001. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


021. EDITAL, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.01.2002, 1º Caderno, p. 8).


A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos.  Juízes Titulares das Varas do Trabalho 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção,  a  20ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE, em virtude da posse da Juíza Titular, a Dra. MARIA BEATRIZ CONDESSA FERREIRA, no cargo de Juiz Togado deste Tribunal, nomeada pelo  Decreto de 27.11.2001, publicado no D.O.U. de 28.11.2001. Porto Alegre, 18 de dezembro de 2001. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


022. EDITAL, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.01.2002, 1º Caderno, p. 8).


A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos.  Juízes Titulares das Varas do Trabalho 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção,  a  Vara do Trabalho de BAGÉ, em virtude da posse do Juiz Titular, o Dr. LEONARDO MEURER BRASIL, no cargo de Juiz Togado deste Tribunal, nomeado pelo  Decreto de 27.11.2001, publicado no D.O.U. de 28.11.2001. Porto Alegre, 18 de dezembro de 2001. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


023. EDITAL, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.01.2002, 1º Caderno, p. 8).


A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos.  Juízes Titulares das Varas do Trabalho 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção,  a 1ª Vara do Trabalho de SANTA MARIA, em virtude da posse da Juíza Titular, a Dra. TANIA MACIEL DE SOUZA, no cargo de Juiz Togado deste Tribunal, nomeada pelo  Decreto de 27.11.2001, publicado no D.O.U. de 28.11.2001. Porto Alegre, 18 de dezembro de 2001. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


024. EDITAL, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.01.2002, 1º Caderno, p. 8).


A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos.  Juízes Titulares das Varas do Trabalho 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção,  a  26ª Vara do Trabalho de PORTO ALEGRE, em virtude da posse da Juíza Titular, a Dra. MARIA INÊS CUNHA DORNELLES, no cargo de Juiz Togado deste Tribunal, nomeada pelo  Decreto de 27.11.2001, publicado no D.O.U. de 28.11.2001. Porto Alegre, 18 de dezembro de 2001. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


025. EDITAL, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.01.2002, 1º Caderno, p. 8).


A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos.  Juízes Titulares das Varas do Trabalho 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção,  a  Vara do Trabalho de CACHOEIRA DO SUL, em virtude da posse do Juiz Titular, o Dr. RICARDO LUIZ TAVARES GEHLING, no cargo de Juiz Togado deste Tribunal, nomeado pelo  Decreto de 29.11.2001, publicado no D.O.U. de 03.12.2001. Porto Alegre, 18 de dezembro de 2001. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


026. EDITAL, DE 07 DE JANEIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 08.01.2002, 1º Caderno, p. 8).


A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos.  Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região, que se encontra vaga, para fins de remoção, a Vara do Trabalho de URUGUAIANA, em virtude da remoção, a pedido, da Dra. ANTÔNIA MARA VIEIRA LOGUÉRCIO, conforme Portaria nº 4686/2001. Porto Alegre, 07 de janeiro de 2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


027. EDITAL, DE 25 DE JANEIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA  DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 29.01.2002, 1º Caderno, p. 50).


A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos.  Juízes Titulares de Varas do Trabalho da 4ª Região, que se encontra vaga,  para fins de remoção,  a Vara do Trabalho de  ERECHIM, em virtude da remoção, a pedido, do Dr. CLAUDIO SCANDOLARA, conforme Portaria nº 265/2002. Porto Alegre, 25 de janeiro de 2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


028. EDITAL, DE 28 DE JANEIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 31.01.2002, 1º Caderno, p. 63).


A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos.  Juízes do Trabalho Substitutos da 4ª Região, em conformidade ao disposto nos artigos 82 e 83 da Lei Complementar nº 35/79, que se encontra  vaga,  para preenchimento através de promoção por merecimento, a Vara do Trabalho de URUGUAIANA. Porto Alegre, 28 de janeiro de 2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


029. EDITAL, DE 28 DE JANEIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 31.01.2002, 1º Caderno, p. 63).


A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos.  Juízes do Trabalho Substitutos da 4ª Região, em conformidade ao disposto nos artigos 82 e 83 da Lei Complementar nº 35/79, que se encontra  vaga,  para preenchimento através de promoção por antigüidade, a Vara do Trabalho de BAGÉ. Porto Alegre, 28 de janeiro de 2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


030. EDITAL, DE 29 DE JANEIRO DE 2002, DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (D.J.E. de 31.01.2002, 1º Caderno, p. 63).


A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Exmos.  Juízes Titulares de Varas do Trabalho da 4ª Região, que se encontra vaga,  para fins de remoção,  a 3ª Vara do Trabalho de  SAPIRANGA, em virtude da remoção, a pedido, do Dr. RAUL ZORATTO SANVICENTE, conforme Portaria nº 295/2002. Porto Alegre, 29 de janeiro de 2002. Ass. ROSA MARIA WEBER CANDIOTA DA ROSA, Juíza-Presidente.


