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aplicar a servidor publico as regras de aposentadoria

especial do Regime Geral de Previdencia Social

(RGPS) — art. 57 da Lei n° 8.213/91 no que couber e

a partir da comprovaÇcio da situaccio fatica do

servidor perante a autoridade administrativa.
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Normativa MPOG n° 07/2007.
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encabeÇado pelo art. 57 da Lei n° 8.213/91, ai
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arts. 64 a 70 do Decreto n° 3.048/99 / Regulamento da

Previdencia Social (RPS), e arts. 155 a 198 da
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I - RELATORIO

Trata-se de consulta formulada pela Secretaria-Geral de Contencioso da

Advocacia-Geral da Uni'áo (SGCT) acerca da "viabilidade de se aplicar subsidiariamente, no

cumprimento da decisâo (do Mandado de InjunÇåo STF n° 819), a mencionada ON n° 07/2007

do MPOG, nos claros existentes no art. 57 da Lei n° 8.213/91, regulamentada pelo Decreto n°

3.048/99, em razdo das peculiaridades prprias do servidor pUblico federal, de molde a se

dar fiel cumprimento ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal" (fls. 53/61).

2. Recebido a consulta, esta CONJUR/MPS elaborou a NOTA/CONJUR/MPS/N°

23/2010 sugerindo fosse colhida previamente manifestao da Secretaria de Politicas de

Previdencia Social deste MPS (SPS) — fls. 63/65.

3. Consultada a respeito, a SPS elaborou o PARECER N°

005/2010/CGNAL/DRPSP/SPS/MPS (fls. 68/72).

4. E o relat6rio.

II — BREVE HISTORICO DO CASO:

5. A partir da documentaÇäo contida no presente expediente, percebe-se que o

caso que deu origem a consulta da SGCT tem o seguinte hist6rico:

6. Em agosto/2009 o STF encaminhou ao IBAMA um oficio comunicando â.quela

entidade que um seu servidor havia sido beneficiado com uma decisã'n judicial daquela Corte,

proferida em um mandado de injun0o, decisk n essa que garantia a esse servidor a ap icaÇã'o
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das regras do art. 57 da Lei n° 8.213/91, no que couber e a partir da comprovaÇäo da situaÇäb

fkica do servidor perante a autoridade administrativa — fls. 02/07.

7. Recebido o oficio, a CGRH do IBAMA, dando cumprimento a decisä'o judicial,

aplicou a esse servidor as instruOes previstas na OrientaÇäo Normativa n° 07/2007 —

SRH/MPOG (fls. 11).

8. Em seguida, o mesmo CGRH/IBAMA encaminhou o caso a Adjuntoria de

Contencioso da Procuradoria-Geral Federal (PGF), para ciencia do cumprimento da decisäo

judicial (fis. 14).

9. A Adjuntoria de Contencioso da PGF, por6m, apenas repassou para a SGCT

(fls. 15/16).

10. A SGCT entendeu que n'áo havia nada a ser feito e devolveu o caso

CGRH/IBAMA (fls. 18/20).

11. A CGRH/IBAMA, entä. o, resolveu encaminhar o caso a Procuradoria do

IBAMA — PI-i.h/CONJUD (fls. 21).

12. A PFE/COJUD suscitou chivida acerca da correÇä'o da aplicaÇå.o, aos casos

dessa natureza, da ON n° 07/2007 — SRH/MPOG (fls. 21-verso). Pediu manifestaÇäo da

Adjuntoria de Contencioso da PGF, que, novamente, repassou o caso a SGCT (fls. 22/24).

13. Foi nesse momento que a SGCT juntou aos autos outros documentos

relacionados ao caso (fls.26/52) e, finalmente, elaborou o PARECER AGU/SGDT/MAS/N°

005/2010, de 21/01/2010, onde formula a consulta que seth analisada daqui em dia te (fls.

53/61).
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14. O caso chegou a esta CONJUR/MPS em janeiro/2010, tendo sido solicitada

manifesta0o da th.ea tëcnica do MPS, o que foi feito atrav6s do PARECER N°

005/2010/CGNAL/DRPSP/SPS/MPS (fls. 62/75).

15. Considerando que nesse interregno chegaram a esta CONJUR/MPS outras

consultas tratando de assuntos conexos ao presente, optou-se por se aguardar o desfecho dos

demais casos, visando-se, com isso, dar um tratamento harm6nico a todas as consultas dessa

natureza (fls. 77)

III — DA ANALISE:

16. Respondendo diretamente ao que foi consultado pela SGCT, entende-se que a

ON MPOG n° 07/2007 nã'o deve ser utilizada no cumprimento de decis6es judiciais proferidas

em mandados de injunÇo dessa natureza. Vejamos:

A ON MPOG n° 07/2007 trata de situaeäo distinta daquela abordada nos mandados de

injuneäo: 

17. A ON MPOG n° 07/2007 trata da contagem especial de tempo de serviÇo

prestado por servidores Oblicos que estavam submetidos ao regime da ConsolidaÇ -ao das Leis

do Trabalho (CLT) em periodo anterior a ediÇ"ao da Lei n° 8.112/90, lei essa que, como se

sabe, criou um novo regime juridico para esses servidores, "migrando-os" do regime da CLT

para o novo regime (art. 243) — fls. 73/75.
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18. Veja-se que a ON MPOG n° 07/2007 e expressa ao estabelecer que essa forma

de contagem especial de tempo de serviÇo nào se aplica a periodo posterior a ediÇäo da Lei n°

8.112/90 — art. 11 da ON MPOG n° 07/2007.

19. E isso se dn porque no periodo pns-Lei n° 8.112/90, os servidores ja nk) mais

pertenciam ao Regime Geral de Previ&ncia Social (RGPS), mas sim ao Regime Prnprio de

Previd'éncia Social (RPPS) e, portanto, somente poderiam ser "beneficiados" com algum tipo

de contagem especial de tempo de serviÇo para fins de aposentadoria especial se o art. 40, §4°,

CF, estivesse regulamentado, o que nào ocorreu ate a presente data (vide art. 11 da ON MPOG

n° 07/2007).

20. De outro lado, os mandados de injuNk) que tem sido reiteradamente julgados

pelo STF reconhecem que 11a uma omissk. legislativa (exatamente a nikn regulamenta0o do

art. 40, §4°, CF) e, conseqnentemente, determinam a aplicao das regras do RGPS aos

servidores pnblicos autores dos mandados de injunÇ"ão, regras essas ancoradas no art. 57 da

Lei n° 8.213/91.

21. Os MI's, portanto, e diferentemente da ON MPOG n° 07/2007, tratam da

possibilidade de concessä"o de aposentadoria especial a servidores pnblicos (RPPS) com base

nas regras vigentes para o RGPS, independentemente da epoca a que esses servidores tenha

estado submetidos a condiÇnes especiais de trabalho.

22. Percebe-se, entäo, que a ON MPOG n° 07/2007 e os MI's que thsm sido

reiteradamente julgados pelo STF tratam de situaÇnes distintas.
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Do conteUdo das decisÖes proferidas nos MI's. Da desnecessidade e da impropriedade em

se utilizar a ON MPOG n° 07/2007 no cumprimento dessas decisÖes: 

23. Como relatado acima, o STF tem determinado no julgamento desses MI's que

sejam aplicadas ao autor da ack as regras do art. 57 da Lei n° 8.213/91, "no que couber e a

partir da comprovaÇâo da situaÇdo fdtica do servidor perante a autoridade administrativa".

24. Essa tem sido, via de regra, a decisä'o final do STF em todos os mandados de

injunÇäo dessa natureza.

25. Significa dizer que o STF näo concede ao impetrante do MI o direito 

aposentadoria especial, mas apenas lhe garante o direito a ter aplicado a si, no que couber e a

partir da comprovac 'do da sua situac do fc'aica, as regras de aposentadoria especial do RGPS 1 . 

26. Essa conclusä'o, diga-se, ja foi tambem reconhecida no presente expediente pelo

Ministerio do Planejamento (MPOG) — Nota Informativa n° 591/09/COGJU-MP, fls. 40/41.

27. Com isso, o servidor publico beneficiado com uma decis•äo do STF dessa

natureza deveth comprovar perante a autoridade administrativa competente que, ao longo da

sua carreira pública, esteve efetivamente submetido kluelas situaOes laborais especiais

previstas no art. 40, §4°, CF.

Esta tem sido a decis -ao padtho do STF em todos os casos dessa natureza. Vide, a respeito, a decisào proferida
pelo STF nos Embargos de DeclaraÇäo no MI n° 1.286/DF:

"(..)
A possibilidade de se ter a aplicacdo da regra do art. 57 da Lei n. 8.213/91 no caso concreto, aps
exame e conclusdo sobre o cumprimento, pela Impetrante, das condicb-es de fato e de direito
autorizadoras da inciddncia da norma, scio de exclusiva compete'ncia da autoridade administrativa
competente, a quem incumbith aferir o preenchimento de todos os requisitos para a aposentacdo
previstos no ordenamentojuridico vigente.
(..)."
(trecho do voto da Rel. Min. CÅRMEN LUCIA, extraido do MI 1286 ED, Tribunal Pleno, julado em
18/12/2009, DJe-030 DIVULG 18-02-2010 PUBLIC 19-02-2010 EMENT VOL-02390-01 PP- 0082)
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28. E nesse momento, enrá. o, que surge a dnvida ou mesmo a sugest'äb de aplicao

da ON MPOG n° 07/2007 no cumprimento dessas decis6es.

29. E que, efetivamente, a ON MPOG n° 07/2007 traz alguns crit&ios e

procedimentos que, do ponto de vista prkico, permitiriam aos cirgàos de recursos humanos da

administraÇ`ão ptiblica aferir, em cada situaÇào concreta, se um servidor esteve submetido a

situaÇ"äo laboral prejudicial sande ou a integridade fisica (por exemplo, art. da ON MPOG

n° 07/2007).

30. Ou seja, ainda que tenha sido concebida para uma finalidade diversa, alguns

dos critffios e procedimentos de aferiÇáo previstos na ON MPOG n° 07/2007 poderiam servir,

na prkica, para que se desse cumprimento as decis6es judiciais proferidas nos MI's. 

31. Dai, ent'áo, a sugestäo (e ate mesmo a aplicaÇäo concreta) que tem sido adotada

por alguns 6rgäos publicos, quando pretendem aplicar a ON MPOG n° 07/2007 para fins de

cumprimento dos MI's. Dai tamb6n a pertin&lcia da indagaÇäo ora formulada pela SGCT.

32. Em que pese a pertinncia dessa proposiÇäo, entende-se, como ja dito, que a

resposta deve ser negativa, ou seja, a ON MPOG n° 07/2007 näo deve ser aplicada nessas

situaOes, seja porque isso e desnecessftio do ponto de vista prkico, seja porque, s.m.j, isso

seria impr6prio do ponto de vista processual. Vejamos:

Da desnecessidade em se utilizar a ON MPOG n° 07/2007 no cumprimento dessas

decises: 

33. Entende-se que näo ha necessidade de se utilizar a ON MPOG n° 07/2007 no

cumprimento desses MI's.
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34. E que o arcabouco normativo que trata da aposentadoria especial no RGPS

(encabecado pelo art. 57 da Lei n° 8.213/91) ja fixa regras, crit&ios e procedimentos praticos

detalhados que permitem, por si s, o cumprimento dos MI' s.

35. Com efeito, o RGPS ja possui um complexo de normas que trazem regras e

condigaes detalhadas suficientes a que se possa aferir se um trabalhador tera ou nao direito a
aposentadoria especial do art. 57 da Lei n° 8.213/91.

36. Esta-se a falar nao s6 da Lei n° 8.213/91 (art. 57 e 58), mas tamb6n do

Regulamento da PreviUncia Social — Decreto n° 3.048/99 (art. 64 a 70), e da Instrucao

Normativa INSS/PRES n° 20/2007 (art. 155 a 198).

37. Como se percebe da leitura dessas normas, elas trazem regras e critftios

detalhados que deverao ser observados pelo INSS quando da concessao (ou nao) de

aposentadoria especial a um trabalhador vinculado ao RGPS — elaboracao de laudos, pericias,

inspeces, etc..

38. Ora, se as regras especificamente concebidas para tratar da concessao de

aposentadoria especial ja trazem procedimentos detalhados que, se aplicados, permitirao

demonstrar se um trabalhador esteve ou nao submetido a situack laboral prejudicial a sade

ou a integridade fisica, porque entao seria necessario utilizar, no cumprimento dos MI' s, um

outro ato normativo - ON MPOG n° 07/2007 -, que foi concebido para uma outra finalidade!

39. Dai porque se entende ser desnecessaria a utilizacao da ON MPOG n° 07/2007

no cumprimento das decis6es proferidas nos Mir s.
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Da impropriedade em se utilizar a ON MPOG n° 07/2007 no cumprimento dessas

decisties: 

40. Entende-se tambm, s.m.j., que a utilizaÇ"ao da ON MPOG n° 07/2007 no

cumprimento dos MI's seria impr6pria do ponto de vista juridico-processual.

41. Como ja visto, o STF tem garantido aos autores dos MI's a aplicacäb das regras

do art. 57 da Lei n° 8.213/91, no que couber e a partir da comprovaÇâo da situaÇäo ffitica do

servidor perante a autoridade administrativa. Essa foi a decis"áo no presente caso (fls. 02/07) e

em diversos outros casos i&nticos.

42. S.m.j., entende-se que quando o STF determina "a aplicaÇão ao servidor

publico das regras do art. 57 da Lei n° 8.213/91, no que couber e a partir da comprovaÇao da

situaÇõo fcitica do servidor perante a autoridade administrativa", ele es-tã determinando a

aplicaÇã'o näo apenas o art. 57 da Lei 	 8.213/91, mas sim de todo o complexo normativo

decorrente e encabeÇado por esse art. 57, ou seja, art. 57 e 58 da Lei n° 8.213/91; art. 64 a 70

do RPS / Decreto	 3.048/99; e art. 155 a 198 da InstruÇ'áo Normativa INSS/PRES n°

20/2007.

43. Em nenhum momento, porm, o STF manda aplicar as regras da ON MPOG

07/2007. Via de regra, o STF sequer faz refer'e'ncia a essa norma.

44. Ora, se o S	 manda aplicar o complexo normativo decorrente do art. 57 da

Lei n° 8.213/91; e se, como demonstrado acima, esse complexo normativo ja e suficiente para

se dar pleno cumprimento a decis -ao, entende-se, s.m.j., que seria impr6prio utilizar a ON

MPOG n° 07/2007, sob pena ate mesmo de se estar dando um cumprimento ind rvido

decisào.
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45. Portanto, por mais essa razo, entende-se que a ON MPOG n° 07/2007 n"áo

deve ser aplicada no cumprimento das decis6es proferidas nos MI's.

Da expressa'o "no que couber" e da necessidade de observãncia dos principios oue regem

o RPPS: 

46. Como visto acima, entende-se que, para dar fiel cumprimento as decis6es

proferidas em MI's, as autoridades administrativas competentes n'äo deverk) aplicar as regras

da ON MPOG n° 07/2007.

47. Deverä"o, isso sim, aplicar fáo-somente as normas e procedimentos

estabelecidos no complexo normativo encabeÇado pelo art. 57 da Lei n° 8.213/91 - art. 57 e 58

da Lei n° 8.213/91; art. 64 a 70 do RPS / Decreto n° 3.048/99; e art. 155 a 198 da InstruÇäo

Normativa INSS/PRES n° 20/2007.

48. Deve-se se reconhecer, por6n, que muitas das normas prescritas nesse

complexo normativo nä'o teffio aplicaÇ'o prkica nenhuma no cumprimento dos MI's, eis que

foram concebidas para serem aplicadas apenas a realidade do RGPS, e nào ao RPPS.

49. Assim, as autoridades administrativas responsthTeis dever'áo avaliar, caso a

caso, quais normas desse complexo normativo poder'ao/devetho ser utilizadas no cumprimento

efetivo dos MI's.

50. Ademais, entende-se que todas aquelas normas e regras que sejam

incompativeis com a sistemkica constitucional do RPPS näo poderäb ser aplicadas. A uma,t.porque isso infringiria a CF; a duas, porque o STF expressamente tem consignado as suas

decis6es que o art. 57 da Lei 8.213/91 ser aplicado ao servidor pblico "no que coub i r".

10



MINISTERIO DA PREVIDNCIA SOCIAL
ADVOCACIA-GERAL DA TINLk0
CONSULTORIA JURI[DICA  

Referencia: SIPPS n° 338912834

51. Nao ha dnvida, entk, de que regras do RGPS que sejam incompativeis com o

RPPS nao poderk ser aplicadas. E o caso, por exemplo, e s.m.j., do §1° do art. 57 2.

Da necessidade de comprovac'aro de efetiva exposi4o as situacÖes especiais de trabalho:

52. Afirmou-se acima que o servidor ptiblico beneficiado com uma decisk do STF

deveth comprovar perante a autoridade administrativa competente que, ao longo da sua

carreira publica, esteve efetivamente submetido kuelas situaOes laborais especiais previstas

no art. 40, §4°, CF — situaÇäo prejudicial a sade ou prejudicial a integridade fisica.

53. Pois bem, quanto a este ponto, entende-se que deve ser exigido e demonstrado,

em cada caso concreto, que o servidor esteve exposto de modo permanente a condiÇ6es

especiais, e nao apenas de modo ocasional ou intermitente. E o que determinam as regras do

RGPS, cuja aplicaÇk foi determinada no MI (57, §3°, Lei 8.213/91) e, em ultima anfflise,

o que esta contido no espirito do art. 40, §4°, CF.

54. Entende-se tamb6n que o mero recebimento de adicional de

insalubridade/periculosidade, ou equivalente, nao devera ser suficiente a demonstraÇ"ao cabal

dessa exposiÇk.

55. Significa dizer que, mesmo que o servidor tenha recebido ao longo da sua vida

funcional esse adicional, ainda assim deverk ser realizados em relaÇ'ao a ele todos os laudos,

pericias e inspeOes necess&ios a demonstraÇk de que, ao longo desse periodo, ele

efetivamente esteve submetido as condi95es especiais de trabalho.

2 Foi isso, alias, o que afirmou o STF nos mesmos Embargos de DeclaraÇâo no MI 1.286/DF:

``(..)

As quest5es levantadas neste recurso devem, por isso mesmo, ser solucionadas pela autoridade
competente, que o farci mediante a aplicacäo do art. 57 da Lei n. 8.213/91  em conjunto comas regras
gue regem a aposentadoria do servidor pbltco"
(trecho do voto da Rel. Min. CiÍRMEN LUCIA, extraido do MI 1286 ED, Tribunal Pleno, j 1gado em
18/12/2009, DJe-030 DIVULG 18-02-2010 PUBLIC 19-02-2010 EMENT VOL-02390-01 Pli-00082)
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56. Por fim, e na nessa mesma linha do que foi dito acima, entende-se que essa

comprovao de tempo de serviÇo sob condiOes especiais n'äo deve ser feita de forma

exclusivamente testemunhal.

Da norma que possivelmente serU editada por este MPS:

57. Por fim, e a titulo meramente informativo, expe-se que, diante das

dificuldades e dnvidas que os diversos 6rgã.os federais, estaduais e municipais estariam

enfrentando no cumprimento desses MI' s, esta em estudos neste Ministftio da Previ&sncia

Social a elabora*. de um texto normativo, com fundamento na Lei n° 9.717/98, que teth por

objetivo regular o cumprimento desses innmeros mandados de injuno, adaptando as regras

aplicveis no RGPS a realidade do RPPS, auxiliando assim os diversos Orgåos pUblicos em

relaÇåb as dUvidas existente e, principalmente, evitando-se que aposentadorias especiais sejam

concedidas de forma indevida, sem a observhcia das regras e procedimentos necess&ios e,

em Ultima anålise, sem o correto cumprimento das decises proferidas nos MI' s.

Da Orientaeåo Normativa SRH/MP N° 06/2010, editada pelo Ministrio do

Planejamento:

58. Mencione-se ainda que a Secretaria de Recursos Humanos do Ministffio do

Planejamento, OrÇamento e Gestäo (SRH/MPOG) editou recentemente uma orientaÇk

normativa que tem exatamente essa finalidade, qual seja, estabelecer orientaÇi5es gerais acerca

da concessäo de aposentadoria especial e conversäo de tempo de serviÇo a servidores pUblicos 

amparados por mandados de injunco - Orientaffio Normativa SRH/MP 06/20k0, publicada

em 22/06/2010 (cOpia anexa). 
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59. Como se percebe da sua leitura, essa norma nada fala a respeito da aplicaÇk da

ON MPOG n° 07/2007.

60. Mais uma raz"ao, enfa'o, para se afastar a aplicaÇ'äo da ON MPOG n° 07/2007

nesses casos.

Da ooini .ao da area t&nica deste Minist&io da PrevieMncia Social: 

61. Observe-se, por fim, que a kea t&nica deste MPS - Coordenacä.o-Geral de

Normatiza	 e Acompanhamento Legal do Departamento de Regimes de Previdhcia no

ServiÇo PUblico, da Secretaria de Politicas da Previancia Social — CGNAL/DRPSP/SPS/MPS

- ostenta entendimento nessa mesma linha, qual seja, de que a ON MPOG n° 07/2007 näo deve

ser utilizada no cumprimento dos MI' s.

62. Vide PARECER 005/2010/CGNAL/DRPSP/SPS/MPS (fls. 68/72).

IILL CONCLUSöES:

63. Portanto, e respondendo ao que foi consultado pela SGCT, entende-se e

conclui-se que a ON MPOG n° 07/2007 n"áo deve ser aplicada, nem mesmo subsidiariamente,

no cumprimento de decisÖes proferidas em mandados de injunÇäo dessa natureza, seja porque

isso e desnecesskio, seja porque isso seria imprprio do ponto de vista juridico-processual.

64. Entende-se tamb6n que, para se dar fiel cumprimento ao que o STF tem

decidido nesses mandados de injuN'ao, deve ser utilizado n'äo so o art. 57 da Lei n° 8.213/91,

mas tamb6n todo complexo de normas dele decorrente: art. 57 e 58 da Lei n° 8.213/91; art. 64
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a 70 do RPS / Decreto n° 3.048/99; e art. 155 a 198 da InstruÇk Normativa INSS/PRES n°

20/2007.

65. Entende-se ainda que as autoridades administrativas respons,veis pelo

cumprimento dos MI's devem ter o discernimento necessftio para aplicar esse complexo de

normas ao caso concreto, promovendo ate mesmo adapta0es eventualmente cabiveis, no

intuito de trazer a realidade do RPPS essas regras que, como visto, foram concebidas para

serem aplicadas no RGPS.

66. Entende-se que as autoridades competentes devem aferir e demonstrar, caso a

caso, se o servidor esteve efetivamente, e de modo permanente - e n'áo apenas de forma

ocasional ou intermitente exposto a condiÇ'cies especiais, devendo para tanto ser realizados

todos os laudos, pericias e inspeÇeies necessftios a essa demonstraÇk, nao devendo ser

admitidos como unica prova o mero recebimento de adicional de insalubridade/periculosidade,

ou equivalente, ou a prova exclusivamente testemunhal.

67. Por fim, informa-se que a Secretaria de Recursos Humanos do Ministffio do

Planejamento, OrÇamento e Gestk (SRH/MPOG) editou recentemente uma orienta0o

normativa que tem por finalidade estabelecer orientaÇÈies gerais acerca da concessk de

aposentadoria especial e conversào de tempo de serviÇo a servidores publicos amparados por

mandados de injuNk - OrientaÇâo Normativa SRH/MP 06/2010, publicada em 22/06/2010

(cpia anexa).

68. E o parecer, sub censura.
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IV - PROPOSIC:4 0: 

Diante do exposto, sugere-se a devoluÇä'o do expediente a Secretaria-Geral de

Contencioso da Advocacia-Geral da Uni:âo (SGCT), acrescido deste PARECER bem como do

PARECER 005/2010/CGNAL/DRPSP/SPS/MPS.

consideraÇ"ão superior.

Brasilia, 29 de j ho de 2010.

GIAMPAOLO GENTILE
Advogado da Uniäo

Coordenador de Atos Normativos e Arfflises Judiciais

De acordo. A„ considerao do Senhor Consultor Juridico.

Brasilia, 0	 de	 ri 0 de 2010.

GLEISSON w GUES AMARAL
Ad 4gado da Uni:ão

Coordenador-Geral de Direito Previdencikio

DESPACHO/CONJUR/MPS/N° JC-((2/2010

Aprovo o PARECER/CONJUR/MPS/N° 	 S- /2010.

Encaminhe-se a Secretaria-Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da Uni'áo

(SGCT), como sugerido.

Brasilia, 0')). de	 de 2010.

Gk..Ja/t/o/9-(—
GUSTAVO KENSHO NAKAJUM

Procurador Federal
Consultor Juridico / MPS
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SECRETARIA DE LOGIST1CA E TECNOLOGIA
DA INFORMACAD

PORTARIA N' 7, DE 21 DE JUNHO DE 2010

Altera a Portaria n° 4, de 7 de julho de
2005, que estabelece procedimentos para
adeseo ao acesso e utilizaeeo do Sistema
Integrado de Administrneeo de Servieos
Gerais - SIASG, pelos ergeos e entidades
da Administraeeo Pnblica, neo integmntes
do Sistema de Servieos Gerais - SISG, no
embito da Unieo, Estados, Distrito Federal
e Muniefpios.

A SECRETARIA SUBSTITUTA DE LOGISTICA E TEC-
NOLOGIA DA INFORMACAO DO MINISTERIO DO PLANEJA-
MENTO, ORCAMENTO E GESTAO, no uso da competencia que
Ihe confere o Decreto n° 7.063, de 13 de janeiro de 2010, e tendo em
vista o disposto no art. 9° do Decreto n° 1.094, de 23 de mareo de
1994, e no arL 34 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, re-
solve:

Art. I° O art. 1° e o § 1° do art. 2° da Portaria n° 4, de 7 de
julho de 2005, passam a vigorar com a seguinte redaeeo:

"Art.	 1°

§ 2° 	
I - Subsistema de Catelogo de Materiais - CATMAT;
q - Subsistema de Catelogo de Servieos - CATSER;
IIf - Subsistema de Cadastramento Unificado de Fornece-

dores - SICAF;
IV - Subsistema de Gesteo de Contratos SICON;
V - Subsistema de Comunicaeeo COMIJNICA;
VI • Subsisterna de Divulgmeo Eletrenica de Compras -

SIDEC;
VII - Subsistema de Minuta de Empenho - SISME;
VIII - Subsistema de Preeos Praticados • SISPP;
DC - Subsistema de Registro de Preeos SISRP; e
X - Portal de Compras do Govemo Federal • COMPRAS-

NET e os medulos: Pregao Presencial, Pregeo Eletrenico e Cotaeeo
Elenenica.

§ 3° O acesso ao SIASG podere ser disponibilizado aos
Servieos Sociais Aul•nomos, observados os procedimentos estabe-
lecidos por esta Portaria." (NR)

"Art. 2° 	
§ 1° Os Participantes que optarem pelo Subsistema de Ca-

dastramento Unificado de Fomecedores - SICAF, podereo ser au-
torizados a atuar como Unidades Cada,stradoras do SICAF, com as
atribuieees conferidas pela Instrueeo Normativa n° 5, de 21 de julho
de 1995.
	 " (NR)
Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicaeão.

LORENI FRACASSO FORESTI

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

ORIENTACAO NORMATIVA SRII/MP N' 6, DE 21 DE
JUNI10 DE 2010

Estabelece orientaeSo aos Org0os e entida-
des integrantes do SIPEC quanto con-
cessao de aposentadoria especial de que
trata o art. 57 da Lei n° 8.213, de 24 de
julho de 1991 (Regime Geral de PrevidiM-
eia Social), aos servidores plibticos federais
amparados por Mandados de Injune80.

O SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS DO MI-
NISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, no
uso das atribuieees que Ihe confere o inciso 1 do art. 35 do Anexo I
ao Decreto n° 7.063, de 13 de jalseiro de 2010, resolve:

DAS DISPOSICÓES PRELIMINARES
Art. I° Esta Orientaeeo Nommtiva uniformiza, no ambito do

Sistema de Pessoal Civil da Uniao - S1PEC, os procedimentos re-
lacionados e concesseo de aposentadoria especial prevista no art. 57
da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, de que trata o Regime Geral
de Previdencia Social - RGPS, ao servidor pnblico federal amparado
por deciseo em Mandado de 1njuneeo julgado pelo Supremo Tribunal
Federal

§1° Fareo jus e aposentadoria especial de que trata o caput
deste artigo os servidores pnblicos federais contemplados por de-
cisdes em Mandados de Injuneeo, individualmente, e aqueles subs-
tituIdos em mees coletivas, enquanto houver omisseo legislativa.

§2° As decisees examdas pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos de Mandados de Injuneeo tratam da concesseo de aposentadoria
especial e da converseo de tempo de servieo aos servidores pfiblicos
federais com base na legislaceo previdencieria.

DA APOSENTADORIA ESPECIAL
Art. 2° A aposentadoria especial sere concedida ao servidor

que exerceu atividades no servieo pnblico federal, em condieees es-
peciais, submetido a agentes nocivos quImicos, lisicos, biolegicos ou
associaeeo de agentes prejudiciais a sande ou a integridade fisica,
pelo periodo de 25 anos de traballus permanente, neo ocasional nem
intermitente.

Paregrafo nnico. Para efeito das disposieees do caput deste
artigo, considera-se trabalho permanente, neo ocasional nem inter-
mitente, a exposieeo constante, durante toda a jornada de trabalho, e
definida como principal atividade do servidor.

Art. 3° 0 provento decorrente da aposentadoria especial sere
calculado conforme estabelece a Lei n° 10.887, de 18 de junho de
2004, ou seja, pela media aritmetica simples das maiores remune-
raeees, utilizadas como base para as contribuieees do servidor aos
regimes de previdencia a que esteve vinculado, atualizadas pelo
INPC, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o per(odo
contributivo desde a cornpetancia de julho de 1994 ou dmdc a do
in(cio da contribuieeo, se posterior equela ate o mes da concesseo da
aposentadoria.

Paregrafo nnico. O provento decorrente da aposentadoria es-
pecial neo podere ser superior b remuneraeeo do cargo efetivo em que
se deu a aposentaeeo.

Art. 4° O servidor aposentado com fundamento na aposen-
tadoria especial de que trata esta Orientgeo Normativa permanecere
vinculado ao Regime Preprio de Previdencia do Servidor, e neo fare
jus A paridade constitucional.

Art. 5° O efeito financeiro decorrente do beneficio tere inIcio
na data de publicaeeo do ato concesserio de aposentadoria no Dierio
Oficial da Unišo, e sereo vedados quaisquer pagamentos retroativos a
tftulo de proventos.

Art. 6° Para a concesseo da aposentadoria especial de que
trata esta Orientaelo Normativa neo sereo consideradas a contagem

 de.tempo em dobro da licenea-premio e a desaverbaeeo do tempo
utilizado para a concesseo de um beneficio de aposentadoria.

Art. 7° Os servidores que atenderem os requisitos para a
aposentadoria mpecial de que trata esta OrientaMo Normativa nao
fazem jus a percepeeo de abono de permanencia.

ArL 8° Para efeito de laneamento de dados no Sistema SIA-
PE, ou para a elaboraeilo do ato concesserio de aposentadoria, o
fundamento a ser utilizado 6 o de "Aposentadoria Especial amparada
por deciseo em Mandado de Injuneeo".

DA CONVERSA0 DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO
COMUM

Art. 9° O tempo de servieo exercido em condieees especiais
sere convertido em tempo comum, utilizando-se os fatores de con-
verseo de 1,2 para a muther e de 1,4 para o homem.

Paregrafo nnico. O tempo convertido na forma do caput
podere ser utilizado nas regras de aposentadorias previstas no art. 40
da Constituieeo Federal, na Ernenda Constitucional n° 41, de 19 de
dezembro de 2003, e na Emenda Constitucional n° 47, de 5 de junho
de 2005, exceto nos cmos da aposentadoria especial de professor de
que trata o § 5° do art. 40 da Constituieeo Federal.

Art. 10. 0 tempo de servieo especial convertido em tempo
comum podeni ser utilizado para reviseo de abono de permartencia e
de aposentadoria, quando for o caso.

DAS DISPOSICOES FINAIS
Art. II. Seo considerados como tempo de servieo especial,

os scguintes afastamentos e liceneas:
1 - ferias;
II • casamento;

luto;
IV • liceneas:
a) para tratamento da prepria sande;
b) A gestante;
c) em decorrencia de acidente em servieo;
V - prestaeeo eventual de servieo, por prazo inferior a 30

(trinta) dias, em localidade neo abrangida pelo Decreto-Lei n° 1.873,
de 27 de maio de 1981.

Art. 12. Sere admitido para fins de aposentadoria especial e
para converseo em tempo comum de que trata esta Orientaeeo Nor-
mativa, o tempo de scrvieo exercido em condieees especiais, a partir
de 1° de janeiro de 1981, data da vigencia da Lei n° 6.887, de 10 de
dezembro de 1980.

Art. 13. Para a concesseo do benefIcio da aposentadoria
especial e para a converseo de tempo especial em tempo comum
necesseria a apresentmeo dos seguintes documentos:

I - cepia da deciseo do Mandado de Injuneeo, na qual conste
o nome do substitufdo ou da categoria profissional, quando for o
caso;

- declaraeeo ou contracheque comprovando vinculo com o
substituto na aeeo, quando for o caso;

III - certideo emitida pelos ergAos atestando que o servidor
exerceu atividades no servieo pnblico federal, em condieees mpe-
ciais; e

N outros documentos que contenham elementos neces-
serios 3 inequIvoca comprovaeeo de que o servidor tenha exercido
atividades sob condiebes especiais, submetido a agentes nocivos quf-
micos, flsicos, biolegicos ou associaeeo de agentes prejudiciais e
sande ou d integridade fisica.

Art. 14. E vedada a dcsaverbmeo do tempo de licenea-
premio contado em dobro para fias de aposentadoria pelo art. 40 da
CF, art. 2°, 3° e da Emenda Constitucional n° 41, de 2003, e art. 3°
da Emenda Constitucional n° 47, de 2005, que tenha gerado efeito
tanto para gozo quanto para a concesseo de abono de permanencia.

Art. 15. Compete aos dirigentes de Recursos Humanos a
execueeo das aposentadorias especiais e da converseo do tempo es-
pecial, observando-se as decisees judiciais proferidas e as disposieees
estabelecidas nesta Orientmeo Nommtiva, ficando sujeitos a respon-
sabilizmeo administrativa, civil e penal quanto aos atos de concesseo
indevidos, ou que causem preju(zo ao ethrio.

Art. 16. Ficam revogadas as disposieees em contrerio.
Art. 17. Esta Orientaeeo Normativa entra em vigor na data

de sua publimeeo.

DUVANIER PAIVA FERREIRA

Ministerio do Trabalho e Emprego

GABINETE DO MINISTRO
COORDENAçÀO-GERAL DE IMIGRAçA. 0

DESPACHO DO COORDENADOR-GERAL
Em 21 de junho de 2010

O Coordenador-Geral de Imigrae8o, no uso de suas atri-
buieees, deferiu os seguintes pedidos de CANCELAMENTO:

Processo: 46000016856200863 Empresa: HIGH RESOLU-
TION TECHNOLOGY E PETROLEUM LTDA Passaporte: B955168
Estrangeiro: STEFANO FRIZZIERO, Processo: 46000014521200649
Empresa: STATOIL PETROLEO BRASIL LTDA. Passaporte:
134542335 Estrangeiro: KURT PATRICK MC CASLIN, Processo:
46000007268200596 Empresa: MITSUI E CO (BRASIL) S.A Pas-
saporte: TZ0448321 Estrangeiro: YOSHINOBU WATANABE, Pro-
cesso: 46000033629200983 Empresa: VENTURA PETROLEO S.A.
Passaporte: 451768560 Estrangeiro: KENNETH DAVID DE COSTA,
Processo: 46000032091200990 Empresa: SUBSEA 7 DO BRASIL
SERVICOS LTDA. Passaporte: NYBPOHJ4I Estrangeiro: RICHARD
JOHN VONK, Processo: 46000027806200992 Empresa: VENTURA
PETROLEO S.A. Passaporte: 08AC87170 Estrangeiro: OLNIER
STEPHANE LAZARE, Processo: 46000014988200931 Empresa:
VENTURA PETROLEO S.A. Passaporte: M9583269 Estrangeiro:
ANDREW BRUCE LANGFORD Passaporte: 109409341 Estrangei-
ro: GORDON ROUGVIE, Processo: 46000011986200991 Empresa:
PETR0LE0 BRASILEIRO S.A. PETROBRAS Passaporte:
A29BP2231 Estrangeiro: IGOR LAZAREVIC, Processo:
46000010325201081 Empresa: NOBLE DO BRASIL LTDA. Pas-
saporte: 460439594 Estrangeiro: ZLATKO GOTIC, Processo:
46000006318201085 Empresa: SUBSEA 7 DO BRASIL SERWCOS
LTDA. Passaporte: 451175261 Estrangeiro: MOHAMMED QAISER
SHAR1F, Processo: 46000005836201081 Empresa: JAN DE NUL
DO BRASIL DRAGAGEM LTDA. Passaporte: NR2FR8.114 Estran-
geiro: JOHAN POOL, Processo: 46000005546200902 Empresa: PRI-
DE DO BRASIL SERVICOS DE PETROLEO LTDA. Passaporte:
216492371 Estrangeiro: HERBERT MORGAN STANFORD III, Pro-
cesso: 46000004040201010 Empresa: VENTURA PETROLEO S.A.
Passaporte: 402345281 Estrangeiro: CLARANCE EUGENE
NEWELL, Processo: 46000003713200972 Empresa: WESTERNGE-
CO SERVICOS DE SISMICA LTDA Passaporte: TT0621625 Es.
trangeiro: MARCEL CASTANOS LAURENTE, Processo:
46000013302200308 Empresa: VOITH HYDRO LTDA. Passaporte:
6473371658 Estrangeiro: HEINZ HERRMANN.

O Coordenador-Geml de Imigraeeo, no uso de suas atri-
buieees, deferiu os seguintes pedidos de autorizaeeo de trabalho,
constantes do(s) oficio(s) ao MRE n° 261/2010 de 17/06/2010 e
264/2010 de 18/06/2010, respectivamente:

Temporerio - Com Contrato • RN 80, DE 14/10/2008:
Processo: 46000004710201090 Empresa: EURONAVY

BRASIL TINTAS MARITIMAS E INDUSTRIAIS LTDA Prame 2
ANOS Passaporte: H498926 Estrangeiro: NUNO EDUARDO DO-
MINGOS CIPRIANO, Procmso: 46000014410201019 Empresa: NO-
VO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA Prazo: 02
ANOS Passaporte: 465617812 Estrangeiro: FARRIS EDWARD SMI-
TH, Processo: 46000014566201008 Empresa: FORSA BRASIL SER-
VICOS DE ENGENHARIA LTDA Prazo: 02 ANOS Passaporte:
CC79696094 Estrangeiro: HECTOR MAURICIO SILVA HUERTAS,
Processo: 46000014574201046 Empresa: PEUGEOT CITROEN DO
BRASIL AUTOMOVEIS LTDA. Prazo: 02 ANOS Passaporte:
02ZC23801 Estrangeiro: LAURENT ROLAND HENRI MICHEL
POINSIGNON, Processo: 46000015240201090 Empresa: QUIMICA
GERAL DO NORDESTE S.A. Prazo: 2 ANOS Passaporte:
AB353379 Estrangeiro: CATARINA NOBRE LOPES, Processo:
46000015302201063 Empresa: SCHLUMBERGER SERVICOS DE
PETROLEO LTDA. Pmzo: 2 ANOS Passaporte: 467517603 Estran-
geiro: JOHN MARTIN BENSON, Processo: 46000015303201016
Empresa: SCHLUMBERGER SERV1COS DE PETR0LE0 LTDA.
Prazo: 02 ANOS Passaporte: 09AX24004 Estrangeiro: NICOLAS
YVES RAYMOND BRAUD, Processo: 46000015336201058 Empre-
sa: YAKULT S/A INDUSTRIA E COMERCIO Prazo: 02 ANOS
Passaporte: TK1287672 Estrangeiro: AKIHIRO KANEDA, Processo:
46000015356201029 Empresa: HUAWE1 SERVIGOS DO BRASIL
LTDA. Prazo: 02 ANOS Passaporte: GI5278691 Estrangeiro:
WEIHUA ZHANG, Processo: 46000015357201073 Empresa:
HUAWEI GESTA0 E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO
BRASIL LTDA Prazo: 02 ANOS Passaporte: G34275919 Estran-
geiro: JIANGHUA HE, Processo: 46000015382201057 Empresa:
SIEMENS LTDA Pmzo: 02 ANOS Passaporte: 2873432061 Estran-
geiro: JENS ZEUMEFt, Processo: 46000015410201036 Empresa:
ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMATICA
LTDA. Prazo: 02 ANOS Passaporte: 300847099 Estrangeiro: DAVID
TAMJIDI, Processo: 46000015419201047 Empresa: BAIN BRASIL
LTDA Prazo: 2 ANOS Passaporte: 470085243 Estrangeiro: DAN-
NIEL EDUARDO GARMENDIA, Processo: 46000015499201031
Empresa: CARGOTEC BRAZIL SERV1COS E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA.
Prazo: 02 ANOS Passaporte: 1412993 Estrangeiro: EDOARDO JOSE
BONILLA GORGAS, Processo: 46000015500201027 Empresa:
TURBOMECA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Prazo: 02 ANOS Passaporte: 761038733 Estrangeiro: COLIN
CREWE, Processo: 46000015510201062 Empresa: HUAWEI SER-
VICOS DO BRASIL LTDA. Prazo: 02 ANOS Passaporte:
G27097134 Estrangeiro: WENJUAN ZHANG.

Este documento pode ser veriticado no endereeo eletranico http://www.in.govbdamenticidadehtml ,
pelo cedigo 00012010062200125

Documento assinado digimtmente conforme MP n' 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Inframtrutura de Chaves Pnblicas Brasileira - ICP-Brasil.


