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Sao Paulo, 24 de fevereiro de 2010.

Ao Ex.celentfssimo Senhor
Dr. Decio Sebastiao Daidone
MM Desembargador Presidente do Egn~gio Tribunal Regional do Trabalho da 2" Regiao.
Rua da Consolat;ao, nO 1.272
CEP: 01.302.906 - Sao Paulo - SP

Assunto: Portarhl n° 17612010 do Ministerio da Fazenda

Excelentfssimo Senhor Presidente,

Cumprimentando-o com grande satisfat;ao, vimos pelo presente solicitar mais uma vez os
bons pres timos desse E. Tribunal-Regional do Trabalho da IS Regiao. Tendo em vista a edi9ao da
Portaria MF n. 176, de 19 de fevereiro de 2010, publicada no Diario Oficial da Uniao em 23 de
fcvereiro de 2010, que dispensa a manifestay30 da Procuradoria-Geral Federal na eXeClly30 das
contriblli~6es sociais incidentes sobre as condenat;6es ou acordos judiciais cujos valores sejam
inferiores a R$ 10.000,00 - dez mil rea is -, solicitamos a esse E. Tribunal que deixe de promover a
intima9aO da Uniao Federal, representada pela PGF, nos processos que tramitam em primeira e
segunda instancia em que se discutam valores inferiores ao teto indicado pOI'esse ato normativo,

Tal providcncia possibilitara a PGF urn tratamento diferenciado para os creditos de maior
repercuss30 economica e ainda colaborar com a celeridade da Justi~a do Trabalho, em razao da
diminlli~ao da quantidade de intimat;5es aos Procuradores Federais.

Esperando contar com a valiosa colaborayao dessa Egregia
Corte para tal mister, colocamo-nos a disposic;ao para quaisquer esclarecimentos que se far;:am
necessarios.



Valemo-nos do cnseJo para externar a Yossa ExccH~ncia nossos protestos de estima e
consideray3o.

Atenciosamcntc,
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Procuradora Regional Federal - Substituta
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