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LEIS

1) LEI No 12.382, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2011.
Dispõe sobre o valor do salário mínimo em 2011 e a sua política de valorização 
de longo prazo; disciplina a representação fiscal para fins penais nos casos em 
que houve parcelamento do crédito tributário; altera a Lei no  9.430, de 27 de 
dezembro de 1996; e revoga a Lei no 12.255, de 15 de junho de 2010.
A P R E S I D E N T A D A R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.  1o  O  salário  mínimo  passa  a  corresponder  ao  valor  de  R$  545,00 
(quinhentos e quarenta e cinco reais).  do salário mínimo corresponderá a R$ 
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18,17 (dezoito reais e dezessete centavos) e o valor horário, a R$ 2,48 (dois 
reais e quarenta e oito centavos).
Art.  2o  Ficam estabelecidas  as  diretrizes  para  a  política  de  valorização  do 
salário mínimo a vigorar entre 2012 e 2015, inclusive, a serem aplicadas em 1o 
de janeiro do respectivo ano.
§ 1o  Os reajustes para a preservação do poder aquisitivo do salário mínimo 
corresponderão  à  variação  do  Índice  Nacional  de  Preços  ao  Consumidor  - 
INPC, calculado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, acumulada nos doze meses anteriores ao mês do reajuste.
§ 2o Na hipótese de não divulgação do INPC referente a um ou mais meses 
compreendidos  no  período  do  cálculo  até  o  último  dia  útil  imediatamente 
anterior  à  vigência  do  reajuste,  o  Poder  Executivo  estimará  os  índices  dos 
meses não disponíveis.
§  3o  Verificada  a  hipótese  de  que  trata  o  §  2o,  os  índices  estimados 
permanecerão válidos para os fins desta Lei, sem qualquer revisão, sendo os 
eventuais resíduos compensados no reajuste subsequente, sem retroatividade.
§ 4o A título de aumento real, serão aplicados os seguintes percentuais:
I - em 2012, será aplicado o percentual equivalente à taxa de crescimento real 
do Produto Interno Bruto - PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2010;
II - em 2013, será aplicado o percentual equivalente à taxa de crescimento real 
do PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2011;
III - em 2014, será aplicado o percentual equivalente à taxa de crescimento real 
do PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2012; e
IV - em 2015, será aplicado o percentual equivalente à taxa de crescimento real 
do PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2013.
§ 5o Para fins do disposto no § 4o, será utilizada a taxa de crescimento real do 
PIB para o ano de referência, divulgada pelo
IBGE até o último dia útil do ano imediatamente anterior ao de aplicação do 
respectivo aumento real.
Art.  3o  Os  reajustes  e  aumentos  fixados  na  forma  do  art.  2o serão 
estabelecidos pelo Poder Executivo, por meio de decreto, nos termos desta Lei.
Parágrafo  único.  O  decreto  do  Poder  Executivo  a  que  se  refere  o  caput 
divulgará a cada ano os valores mensal,  diário e horário do salário mínimo 
decorrentes do disposto neste artigo, correspondendo o valor diário a um trinta 
avos e o valor horário a um duzentos e vinte avos do valor mensal.
Art.  4o  Até  31  de  dezembro  de  2015,  o  Poder  Executivo  encaminhará  ao 
Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a política de valorização do 
salário mínimo para o período compreendido entre 2016 e 2019, inclusive.
Art. 5o  O Poder Executivo constituirá grupo interministerial, sob coordenação 
do Ministério do Trabalho e Emprego, encarregado de definir e implementar 
sistemática de monitoramento e avaliação da política de valorização do salário 
mínimo.
Parágrafo único. O grupo a que se refere o  caput  identificará a cesta básica 
dos  produtos  adquiridos  pelo  salário  mínimo  e  suas  projeções  futuras 
decorrentes do aumento de seu poder de compra, nos termos definidos em 
decreto.
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Art. 6o O art. 83 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar 
acrescido dos seguintes §§ 1o a 5o, renumerando- se o atual parágrafo único 
para § 6o:
"Art. 83. ....................................................
§  1o  Na  hipótese  de  concessão  de  parcelamento  do  crédito  tributário,  a 
representação fiscal para fins penais somente será encaminhada ao Ministério 
Público após a exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento.
§ 2o É suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos 
no  caput,  durante  o  período em que a  pessoa física  ou  a pessoa jurídica 
relacionada  com  o  agente  dos  aludidos  crimes  estiver  incluída  no 
parcelamento,  desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado 
antes do recebimento da denúncia criminal.
§  3o  A  prescrição  criminal  não  corre  durante  o  período  de  suspensão  da 
pretensão punitiva.
§  4o  Extingue-se  a  punibilidade  dos  crimes  referidos  no  caput  quando  a 
pessoa  física  ou  a  pessoa  jurídica  relacionada  com  o  agente  efetuar  o 
pagamento integral dos débitos oriundos de tributos, inclusive acessórios, que 
tiverem sido objeto de concessão de parcelamento.
§ 5o O disposto nos §§ 1o a 4o não se aplica nas hipóteses de vedação legal 
de parcelamento.
§ 6o  As disposições contidas no  caput  do art. 34 da Lei no  9.249, de 26 de 
dezembro de 1995, aplicam-se aos processos administrativos e aos inquéritos 
e processos em curso, desde que não recebida a denúncia pelo juiz." (NR)
Art. 7o Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do mês subsequente à data de 
sua publicação.
Art. 8o Fica revogada a Lei no 12.255, de 15 de junho de 2010.
Brasília, 25 de fevereiro de 2011; 190o da Independência e 123o da República.
DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Carlos Lupi
Miriam Belchior
Garibaldi Alves Filho

PORTARIAS

2) PORTARIA Nº 239, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2011.
Altera a Portaria nº 2.755, de 23 de novembro  de 2010, que passa a dispor 
sobre a realização de cooperação ou parceiras entre entidades qualificadas em 
formação  técnico  profissional-metódica,  elencadas  no  art.  8º  do  Decreto  nº 
5.598, de 1º de dezembro de 2005, para o desenvolvimento e a execução dos 
programas de aprendizagem, nos termos do art. 430 da Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT, e dá outras providências.
O  MINISTRO  DE  ESTADO  DO  TRABALHO  E  EMPREGO, no  uso  das 
atribuições  que  lhe  confere  o  inciso  II  do  parágrafo  único  do  art.  87  da 
Constituição, resolve:
Art. 1° Alterar o art. 1º da Portaria MTE nº 2.755, de 2010, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:
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"Art.  1º  Os  estabelecimentos,  para  cumprimento  da  cota  de  aprendizagem, 
poderão contratar as entidades qualificadas em formação técnico profissional-
metódica, elencadas no art. 8º do Decreto nº 5.598, de 2005, para a execução 
dos  programas  de  aprendizagem,  em  atendimento  ao  art.  429  e  na 
conformidade do art. 430 da CLT.
§ 2º A validade de cada parceria estabelecida ficará condicionada à aprovação 
do  MTE,  com  base  nas  informações  registradas  no  Cadastro  Nacional  de 
Aprendizagem, inclusive em relação às entidades parceiras.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CARLOS ROBERTO LUPI

3) Portaria nº 547, de 11 de fevereiro de 2011.
O  DESEMBARGADOR-PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o disposto no artigo 654, § 5º, alínea “a”, da Consolidação das Leis do 
Trabalho,  e  artigo  40  do  Regimento  Interno  deste  Tribunal,  Resolve 
REMOVER,  a pedido, a Juíza  ELISABETE SANTOS MARQUES,  Titular  da 
Vara do Trabalho de  TRIUNFO,  para a Vara do Trabalho de  VIAMÃO,  cuja 
titularidade encontra-se vaga, conforme edital AJ nº 005, de 25 de janeiro de 
2011,  divulgado  no  Diário  Eletrônico  da  Justiça  do  Trabalho  do  dia  27  de 
janeiro de 2011. Ass. CARLOS ALBERTO ROBINSON, Presidente.

4) Portaria nº 549, de 11 de fevereiro de 2011.
O  DESEMBARGADOR-PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO 
TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o disposto no artigo 654, § 5º, alínea “a”, da Consolidação das Leis do 
Trabalho,  e  artigo  40  do  Regimento  Interno  deste  Tribunal,  Resolve 
REMOVER, a pedido, a Juíza ANITA JOB LÜBBE, Titular da Vara do Trabalho 
de  GUAÍBA,  para  a  13ª  Vara  do  Trabalho  de  PORTO  ALEGRE,  cuja 
titularidade encontra-se vaga, conforme edital AJ nº 004, de 25 de janeiro de 
2011,  divulgado  no  Diário  Eletrônico  da  Justiça  do  Trabalho  do  dia  27  de 
janeiro de 2011. Ass. CARLOS ALBERTO ROBINSON, Presidente.

5) PORTARIA No- 4, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011
Dispõe  sobre  a  classificação  orçamentária  por  natureza  de  receita  para 
aplicação no âmbito da União.
A  SECRETÁRIA  DE  ORÇAMENTO  FEDERAL, no  uso  das  atribuições 
estabelecidas no art. 17, inciso VII, do Anexo I do Decreto no 7.063, de 13 de 
janeiro de 2010, e tendo em vista o disposto no caput do art. 2º da Portaria 
Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, e
Considerando  que  o  aprimoramento  do  processo  orçamentário  impõe  a 
constante  revisão  das  classificações  orçamentárias  das  receitas  da  União, 
resolve:
Art.  1o  Incluir  no Anexo à Portaria SOF no  9, de 27 de junho de 2001, as 
seguintes naturezas de receita:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO RP FONTE
1919.32.20 Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais P 86
1932.47.00 Receita  da  Dívida  Ativa  de  Multas  Aplicadas  no P 86
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Âmbito de Processo Judicial
1932.47.10 Receita  da Dívida Ativa de Multas Decorrentes de 

Sentenças Penais Condenatórias
P 86

1932.47.20 Receita  da Dívida Ativa de Multas Decorrentes de 
Sentenças Judiciais

P 86

RP = Identificador de Resultado Primário (P = Primária e F = Financeira).
Art. 2o Alterar no Anexo à Portaria referida no art. 1o as seguintes naturezas de 
receita:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO RP FONTE
1919.32.00 Multas Aplicadas no Âmbito de Processo Judicial P 86
1919.32.10 Multas  Decorrentes  de  Sentenças  Penais 

Condenatórias
P 86

RP = Identificador de Resultado Primário (P = Primária e F = Financeira).
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CÉLIA CORRÊA
RESOLUÇÕES

6) RECOMENDAÇÃO CGJT N.º 001/2011
O  CORREGEDOR-GERAL  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO, no  uso  das 
atribuições  que  lhe  são  conferidas  pelos  arts.  5°,  inciso  III,  do  Regimento 
Interno  da  Corregedoria-Geral  da  Justiça  do  Trabalho,  e  39  do  Regimento 
Interno  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  Considerando  o  relatório  final 
apresentado  pela  Comissão  instituída  pelo  ATO  GCGJT  nº  006/2010  para 
desenvolver  medidas  destinadas  a  imprimir  maior  efetividade  à  execução 
trabalhista;
Considerando  a  preocupação  em  fomentar  o  cumprimento  do  dever  de 
impulsionar de ofício os processos de execução;
Considerando  a  necessidade  de  uniformização  e  padronização  de 
procedimentos mínimos para fins de arquivamento dos autos;
Considerando  a  necessidade  de  exaurimento  das  iniciativas  do  Juiz, 
objetivando tornar  frutífera  a execução à luz  das ferramentas  tecnológicas 
disponíveis,  mormente  BACENJUD,  RENAJUD  e  INFOJUD,  antes  do 
arquivamento dos autos.
R E S O L V E:
RECOMENDAR às Corregedorias dos Tribunais Regionais do Trabalho que 
orientem os Juízes de Execução a adotarem a seguinte estrutura mínima e 
sequencial de atos de execução, antes do arquivamento dos autos:
a) Citação do executado;
b) Bloqueio de valores do executado via sistema do BACENJUD;
c)  Desconsideração  da  personalidade  jurídica  da  empresa  executada,  nos 
termos dos artigos 79 e 80 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-
Geral da Justiça do Trabalho;
d) Registro no sistema informatizado e citação do sócio;
e) Pesquisa de bens de todos os corresponsáveis via sistemas BACENJUD, 
RENAJUD e INFOJUD;
f) Mandado de penhora;
g) Mandado de protesto notarial;
h) Arquivamento provisório;
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i) Emissão de Certidão de Crédito Trabalhista após prazo mínimo de 1 ano de 
arquivamento  provisório,  e  renovação  da  pesquisa  de  bens  de  todos 
corresponsáveis com as ferramentas tecnológicas disponíveis;
j) Arquivamento definitivo;
l) Audiência de tentativa conciliatória a qualquer momento.
Art. 2º. Esta recomendação entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se no Boletim Interno e no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
Oficie-se  aos  Ministros  desta  Corte  e  aos Presidentes  e  Corregedores  dos 
Tribunais Regionais do Trabalho, com o encaminhamento de cópia do inteiro 
teor desta Recomendação.
Brasília, 16 de fevereiro de 2011.
Ministro CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho

EDITAIS

7)  PEDIDO  DE  REGISTRO  DE  REPOSITÓRIO  AUTORIZADO  PARA 
INDICAÇÃO  DE  JULGADOS  PERANTE  O  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO 
TRABALHO. 
AVISO, com prazo de 10 (dez) dias para ciência de qualquer interessado, na 
forma abaixo: 
O MINISTRO IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO, PRESIDENTE DA 
COMISSÃO  DE  JURISPRUDÊNCIA  E  DE  PRECEDENTES  NORMATIVOS 
DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO,
A  V  I  S  A,  a  quem  interessar  possa,  que  a  empresa  IOB  –  Informações 
Objetivas  Publicações  Jurídicas  Ltda.,  estabelecida  na  Rua  Antônio  Nagib 
Ibrahim, nº 350, Água Branca – São Paulo-SP, nos termos do ATO TST. GP 
N.º 421/99, publicado no Diário da Justiça de 07.12.1999, solicitou o registro 
como  repositório  autorizado  de  jurisprudência,  para  indicação  de  julgados 
perante  este  Tribunal,  do  produto  JURIS SINTESE ONLINE,  produto digital 
disponibilizado na rede mundial de computadores.
Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2011.
IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO
Ministro  Presidente  da  Comissão  de  Jurisprudência  e  de  Precedentes 
Normativos

8)  PEDIDO  DE  REGISTRO  DE  REPOSITÓRIO  AUTORIZADO  PARA 
INDICAÇÃO  DE  JULGADOS  PERANTE  O  TRIBUNAL  SUPERIOR  O 
TRABALHO.
AVISO, com prazo de 10 (dez) dias para ciência de qualquer interessado, na 
forma abaixo:
O MINISTRO IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO, PRESIDENTE DA 
COMISSÃO  DE  JURISPRUDÊNCIA  E  DE  PRECEDENTES  NORMATIVOS 
DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO,
A  V  I  S  A,  a  quem  interessar  possa,  que  a  empresa  IOB  –  Informações 
Objetivas Publicações Jurídicas Ltda., estabelecida na Av. Rua Antônio Nagib 
Ibrahim, nº 350, Água Branca – São Paulo- SP, nos termos do ATO TST. GP 
N.º 421/99, publicado no Diário da Justiça de 07.12.1999, solicitou o registro 
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como  repositório  autorizado  de  jurisprudência,  para  indicação  de  julgados 
perante este Tribunal, do produto SINTESENET, produto digital disponibilizado 
na rede mundial de computadores.
Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2011.
IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO
Ministro  Presidente  da  Comissão  de  Jurisprudência  e  de  Precedentes 
Normativos

9) EDITAL AJ Nº 006/2011
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no  uso de suas atribuições legais  e  regimentais,  FAZ  SABER  aos Exmos. 
Juízes  Titulares  das  Varas  do  Trabalho  da  4ª  Região  o  que  segue:  I  – 
Encontra-se vaga, para fins de remoção, a titularidade da Vara do Trabalho de 
Guaíba, conforme previsto no artigo 654, § 5º, alínea “a”, da Consolidação das 
Leis do Trabalho;  II  – A inscrição para a referida vaga deverá ser efetivada a 
partir  da  publicação  do  presente  edital  no  Diário  Eletrônico  da  Justiça  do 
Trabalho;  III  - Na hipótese de haver interessado(s), a remoção darse- á nos 
termos do ordenamento jurídico vigente. Porto Alegre, 16 de fevereiro de 2011. 
Ass. Desembargador FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCCI, no exercício 
da Presidência do TRT da 4ª Região, na forma regimental.

10) EDITAL AJ Nº 007/2011
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no  uso de suas atribuições legais  e  regimentais,  FAZ  SABER  aos Exmos. 
Juízes  Titulares  das  Varas  do  Trabalho  da  4ª  Região  o  que  segue:  I  – 
Encontra-se vaga, para fins de remoção, a titularidade da Vara do Trabalho de 
Triunfo, conforme previsto no artigo 654, § 5º, alínea “a”, da Consolidação das 
Leis do Trabalho;  II  – A inscrição para a referida vaga deverá ser efetivada a 
partir  da  publicação  do  presente  edital  no  Diário  Eletrônico  da  Justiça  do 
Trabalho;  III  - Na hipótese de haver interessado(s), a remoção darse- á nos 
termos do ordenamento jurídico vigente. Porto Alegre, 16 de fevereiro de 2011. 
Ass. Desembargador FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCCI, no exercício 
da Presidência do TRT da 4ª Região, na forma regimental.

DIVERSOS

11) OFÍCIO/TED nº 03992/2011 (Protocolo em 08.02.2011) – ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL  – CONSELHO SECCIONAL  DO RIO GRANDE 
DO SUL – TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA – ASSUNTO: SUSPENSÃO 
DE ADVOGADO – O Exmo Sr. Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da 
OAB/RS,  Sérgio  Leal  Martinez,  Informa  que  o  advogado  Nairon  Ridan  de 
Souza Alves – OAB/RS 23436, se encontra suspenso, em sede de medida 
cautelar, do exercício profissional, em todo o território nacional, pelo prazo de 
90 dias, com fulcro no art. 70 § 3º do Estatuto da Advocacia e da OAB, a contar 
de  28.01/2011.  Sabrina  Zasso  –  Coordenadora  do  Tribunal  de  Ética  e 
Disciplina. 
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12)  INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº  1.127,  DE  7  DE  FEVEREIRO DE 2011 
(DOU de 08.02.2011). 
Dispõe  sobre  a  apuração  e  tributação  de  rendimentos  recebidos 
acumuladamente de que trata o art. 12-A da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro 
de 1988.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição 
que lhe confere o inciso III do art. 261 do Regimento Interno da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 125, de 4 de março de 
2009, e tendo em vista o disposto no § 9º do art. 12-A da Lei nº 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, resolve:
Art.  1º  Na  apuração  do  Imposto  sobre  a  Renda  da  Pessoa  Física  (IRPF) 
incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente (RRA), deve ser 
observado o disposto nesta Instrução Normativa.
CAPÍTULO I
DOS  RRA  RELATIVOS  A  ANOS-CALENDÁRIO  ANTERIORES  AO  DO 
RECEBIMENTO
Seção I
Dos  RRA  Decorrentes  de  Aposentadoria,  Pensão,  Transferência  para  a 
Reserva Remunerada ou Reforma, Pagos pela Previdência Social da União, 
dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  e  os  Provenientes  do 
Trabalho.
Art. 2º Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário 
anteriores ao do recebimento,  serão tributados exclusivamente na fonte,  no 
mês  do  recebimento  ou  crédito,  em  separado  dos  demais  rendimentos 
recebidos no mês, quando decorrentes de:
I  -  aposentadoria,  pensão,  transferência  para  a  reserva  remunerada  ou 
reforma,  pagos  pela  Previdência  Social  da  União,  dos  estados,  do  Distrito 
Federal e dos municípios; e
II - rendimentos do trabalho.
§ 1º Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de 
decisões das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
§  2º  Os  rendimentos  a  que se  refere  o  caput abrangem o décimo terceiro 
salário e quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.
Art.  3º  O  imposto  será  retido,  pela  pessoa  física  ou  jurídica  obrigada  ao 
pagamento ou  pela  instituição financeira  depositária  do  crédito,  e  calculado 
sobre  o  montante  dos  rendimentos  pagos,  mediante  a  utilização  de  tabela 
progressiva  resultante  da  multiplicação  da  quantidade  de  meses  a  que  se 
referem os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal 
correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
§ 1º O décimo terceiro salário,  quando houver,  representará em relação ao 
disposto no caput um mês-calendário.
§ 2º A fórmula de cálculo da tabela progressiva acumulada, a que se refere o 
caput, para o ano-calendário de 2011, deve ser efetuada na forma prevista no 
Anexo Único a esta Instrução Normativa. 
Art. 4º Do montante a que se refere o art. 3º poderão ser excluídas despesas, 
relativas  aos  rendimentos  tributáveis,  com  ação  judicial  necessária  ao  seu 
recebimento, inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, 
sem indenização.
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Art. 5º A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes 
despesas  relativas  ao  montante  dos  rendimentos  tributáveis,  observado  o 
previsto no art. 2º:
I - importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das 
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de 
acordo  homologado  judicialmente  ou  de  separação  ou  divórcio  consensual 
realizado por escritura pública; e
II - contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos municípios.
Art. 6º No caso de rendimentos pagos, em cumprimento de decisão da Justiça 
Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor:
I - a instituição financeira deverá, na forma, prazo e condições estabelecidos na 
legislação do imposto, fornecer à pessoa física beneficiária o Comprovante de 
Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto sobre a Renda na Fonte, bem 
como apresentar à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) declaração 
contendo informações sobre:
a) os pagamentos efetuados à pessoa física e o respectivo Imposto sobre a 
Renda Retido na Fonte (IRRF);
b) os honorários pagos a perito e o respectivo IRRF; e
c)  a  indicação  do  advogado  da  pessoa  física  beneficiária,  bem  como  do 
respectivo valor a que se refere o art. 4º;
II - fica dispensada a retenção do imposto quando a pessoa física beneficiária 
declarar  à  instituição  financeira  responsável  pelo  pagamento  que  os 
rendimentos recebidos são isentos ou não-tributáveis.
Art.  7º  O  somatório  dos  rendimentos  de  que  trata  o  art.  2º,  recebidos  no 
decorrer do ano-calendário, observado o disposto no art. 4º, poderá integrar a 
base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual 
(DAA) do ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, o IRRF será considerado antecipação 
do imposto devido apurado na DAA.
Seção II
Dos Demais RRA
Art.  8º  Os RRA que não decorram do previsto  nos incisos I  e II  do art.  2º 
estarão sujeitos:
I - quando pagos em cumprimento de decisão da Justiça:
a) Federal, mediante precatório ou requisição de pequeno valor, à regra de que 
trata o art. 27 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003; e
b) do Trabalho, ao que dispõe o art. 28 da Lei nº 10.833, de 2003; e
II - nas demais hipóteses, ao disposto no art. 12 da Lei nº 7.713, de 1988.
CAPÍTULO II
DOS RRA RELATIVOS AO ANO-CALENDÁRIO DO RECEBIMENTO
Art. 9º Os RRA relativos ao ano-calendário de recebimento estarão sujeitos à 
regra de que tratam os incisos I e II do art. 8º.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 10. No caso da ocorrência de RRA em mais de uma parcela, apurar-se-á o 
imposto do seguinte modo:
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I - ao valor da parcela atual será acrescentado o total dos valores das parcelas 
anteriores apurando-se nova base de cálculo e o respectivo imposto;
II - do imposto de que trata o inciso I será deduzido o total do imposto retido 
relativo às parcelas anteriores.
Parágrafo  único.  O  procedimento  constante  deste  artigo  será  efetuado 
sucessivamente por quantas parcelas houver.
Art. 11. No caso de se configurar a tributação exclusiva na fonte, nos termos do 
que dispõem os arts. 2º a 6º, os respectivos valores relativos àquela tributação 
terão  caráter  apenas  informativo  na  DAA  referente  ao  ano-calendário  do 
respectivo recebimento.
Art. 12. Em relação ao disposto nos arts. 7º e 13, por ocasião do ajuste anual, 
as opções poderão ser exercidas de modo individual em relação ao titular e a 
cada  dependente,  desde  que  reflita  o  total  de  rendimentos  recebidos 
individualmente por eles.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 13. Os RRA a que se referem os arts. 2º a 6º quando recebidos no período 
compreendido de 1º de janeiro a 27 de julho de 2010, poderão ser tributados 
na forma do previsto naqueles artigos, desde que efetuado ajuste na apuração 
do imposto relativo àqueles rendimentos na DAA referente ao ano-calendário 
de 2010, do seguinte modo:
I - a apuração do imposto dar-se-á:
a) em ficha própria;
b)  separadamente  por  fonte  pagadora  e  para  cada  mês-calendário,  com 
exceção da hipótese em que a mesma fonte pagadora tenha realizado mais de 
um  pagamento  referente  aos  rendimentos  de  um  mesmo  mês-calendário, 
sendo, neste caso, o cálculo realizado de modo unificado;
II - o imposto resultante da apuração de que trata o inciso I será adicionado ao 
imposto apurado na DAA, sujeitando-se aos mesmos prazos de pagamento e 
condições deste.
Parágrafo único. A opção de que trata o caput deverá abranger a totalidade dos 
RRA no ano-calendário de 2010.
Art. 14. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação.
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO

                                             ANEXO ÚNICO

COMPOSIÇÃO DA TABELA ACUMULADA PARA O ANO-CALENDÁRIO DE 
2011
Base de Cálculo em R$                                  Alíquota (%)      Parcela a Deduzir  
do Imposto (R$)
Até (1.499,15 x NM)                                      -                                                     -
Acima  de  (1.499,15  x  NM)  até  (2.246,75  x  NM)       7,5 
112,43625 x NM
Acima  de  (2.246,75  x  NM)  até  (2.995,70  x  NM)        15 
280,94250 x NM
Acima  de  (2.995,70  x  NM)  até  (3.743,19  x  NM)       22,5 
505,62000 x NM
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Acima de  (3.743,19  x  NM)                                        27,5  
692,77950 x NM

Legenda:
NM = Número de meses a que se refere o pagamento acumulado.

13) ATO GCGJT N.º 002/2011
Institui  a  Comissão  Nacional  de  Execução  Trabalhista  e  o  Banco  de  Boas 
Práticas da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.
O  CORREGEDOR-GERAL  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  no  uso  das 
atribuições  que  lhe  são  conferidas  pelos  arts.  5°,  inciso  III,  do  Regimento 
Interno  da  Corregedoria-Geral  da  Justiça  do  Trabalho,  e  39  do  Regimento 
Interno  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  Considerando  o  relatório  final 
apresentado  pela  Comissão  instituída  pelo  ATO  GCGJT  nº  006/2010  para 
desenvolver  medidas  destinadas  a  imprimir  maior  efetividade  à  execução 
trabalhista;
Considerando a necessidade de intercâmbio entre todos os órgãos da Justiça 
do  Trabalho,  com  a  disseminação  e  divulgação  das  boas  práticas 
desenvolvidas para otimizar a execução;
Considerando a necessidade de implementação de política judiciária destinada 
à  fixação  de  cultura  em  prol  da  informação,cooperação  e  incentivo  à 
aproximação dos diversos segmentos do Poder Judiciário Trabalhista;
R E S O L V E:
CAPÍTULO I
DA COMISSÃO NACIONAL DE EXECUÇÃO TRABALHISTA
Art. 1°. A Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho institui comissão nacional 
responsável  pela  coordenação,  análise  e  implementação  das  medidas 
destinadas a imprimir maior efetividade à execução trabalhista.
Parágrafo  único.  A  comissão  será  formada  por  5  magistrados  de  1º  Grau, 
oriundos de cada uma das regiões geoeconômicas do  país,  indicados pelo 
Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho – 
COLEPRECOR, e nomeados por ato do Ministro Corregedor–Geral da Justiça 
do Trabalho.
Art. 2º. Os Tribunais Regionais do Trabalho designarão, no prazo de 30 dias, 
Magistrado de 1º Grau para atuar como interlocutor da comissão nacional, e 
auxiliar na implementação das medidas destinadas a imprimir maior efetividade 
à execução trabalhista, no âmbito de cada regional.
CAPÍTULO II
DO BANCO DE BOAS PRÁTICAS
Art. 3º. Instituir Banco de Boas Práticas da Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho,  em  ambiente  virtual  a  ser  disponibilizado  em  sítio  eletrônico  do 
Tribunal Superior do Trabalho, para consulta pública.
§ 1º. O Banco de Boas Práticas será composto de atos judiciais, instrumentos, 
mecanismos e outras medidas destinadas a imprimir efetividade à execução 
trabalhista.
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§  2º.  Todos  os  magistrados  e  servidores  da  Justiça  do  Trabalho  poderão 
encaminhar,  preferencialmente por meio eletrônico, as boas práticas de que 
trata o parágrafo anterior.
Art.  4º. A Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho elegerá anualmente as 
melhores práticas disponibilizadas.
Art.  5º.  Os  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  darão  ampla  divulgação  do 
presente Ato.
Art. 6º. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se no Boletim Interno e no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
Brasília, 16 de fevereiro de 2011.
MINISTRO CARLOS ALBERTO REIS DE PAULA
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho

14) Relatório Estatístico. 
ESTATÍSTICA  GLOBAL  DE  PROCESSOS  REFERENTES  AO  MÊS  DE 
JANEIRO/2011

* anexo (vide legislação)

15) ATO CONJUNTO No-  2,  DE 17 DE FEVEREIRO DE 2011.  Estabelece 
procedimentos e prazos para solicitação e distribuição de recursos financeiros 
no âmbito da Justiça do Trabalho.
O  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO  TRABALHO  E  DO 
CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  no  uso  de  suas 
atribuições legais e regimentais,
Considerando os termos do parágrafo único do artigo 20 do Decreto nº 825, de 
28 de maio de 1993, bem como da Macrofunção 02.03.03 do SIAFI;
Considerando a necessidade de otimizar  o atendimento das solicitações de 
recursos financeiros no âmbito da Justiça do Trabalho, resolve:
Estabelecer procedimentos e prazos para solicitação e distribuição de recursos 
financeiros no âmbito da Justiça do Trabalho, nos termos do presente Ato.
CAPÍTULO I
DAS SOLICITAÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS
Seção I
Pessoal e Encargos Sociais
Art.  1º  A  solicitação  de  recursos  para  pagamento  da  folha  normal  deverá 
observar os prazos do cronograma constante do anexo I.
§ 1º Os pedidos de recursos de que trata este artigo deverão ser realizados por 
meio do preenchimento do formulário constante do anexo II.
§  2º  Quaisquer  variações  dos  pedidos  para  folha  normal,  considerados  o 
pagamento normal do mês, a gratificação natalina e o terço constitucional de 
férias, deverão ser justificadas no campo "Observação" do formulário constante 
do anexo II, especialmente se ultrapassar a margem técnica não cumulativa de 
1% (um por cento) com relação ao mês anterior.
§  3º  A  não  observância  das  orientações  contidas  neste  artigo  ensejará  a 
devolução do referido pedido para os ajustes necessários.
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Art. 2º O pedido de folha suplementar terá por base os prazos estabelecidos 
anexo I, e deverá ser encaminhado na forma dos formulários constantes dos 
anexos III e IV.
§ 1º No caso do pagamento de despesas de exercícios anteriores, a solicitação 
deverá ser acompanhada da declaração do ordenador de despesa quanto à 
suficiência orçamentária e de cópia do termo de reconhecimento de dívida.
Art. 3º As solicitações de recursos financeiros para o pagamento dos passivos 
judiciais/administrativos  deverão  ser  processadas  por  meio  de  folha 
suplementar.
Seção II
Outras Despesas Correntes e de Capital - ODCC
Subseção I
Custeio - Benefícios
Art.  4º  Os  recursos  para  pagamento  de  despesas  referentes  a  auxílio-
alimentação, assistência pré-escolar, auxílio-transporte e assistência médica e 
odontológica deverão ser solicitados no SIAFI por meio de PF, espécie 1, tipo 
30, VP 510, tipo de recurso 3, a ser registrada nos prazos constantes do anexo 
I.
Subseção II
Custeio - Cartão Corporativo
Art.  5º  Caso  o  Tribunal  utilize  o  cartão  corporativo  para  pagamento  de 
despesas de suprimento de fundos e necessite de recursos para fazer face a 
tais obrigações, deverá solicitá-los no SIAFI por meio de PF, espécie 1, tipo 30, 
VP 412, tipo de recurso 3, a ser registrada nos prazos constantes do anexo I.
Subseção III
Custeio - Atividade
Art.  6º  Os recursos de custeio -  ODCC/Atividades, à exceção dos projetos, 
serão distribuídos conforme preceitua o artigo 69, § 2º, da Lei nº 12.309, de 09 
de agosto de 2010 (LDO 2011).
§ 1º A Proposta de Programação Financeira para fonte/vinculação (100/400) 
relativas  às  despesas  com  atividades  será  lançada  exclusivamente  pela 
Setorial,  a  fim  de  se  evitar  recorrentes  necessidades  de  ajustes  na 
programação  financeir  §  2º  O  somatório  da  programação  de  ODCC  das 
atividades  nas vinculações 400, 412 e 510 deverá ser igual ao duodécimo a 
receber no mês, exceto projetos.
Subseção IV
Custeio - Projetos
Art. 7º A distribuição de recursos para despesas relativas a projetos será feita 
com  base  nas  informações  constantes  do  cronograma  físico-financeiro  do 
Demonstrativo  de  Obras,  conforme  deliberado  pelo  Tribunal  de  Contas  da 
União  na  Tomada  de  Contas  nº  11433/2000-1,  e  estará  condicionada  aos 
seguintes procedimentos a serem adotados pelo tribunal solicitante:
I - apropriar no SIAFI a despesa relativa ao projeto em execução por meio de 
documento hábil/CPR, informando no campo "observação" o projeto e a etapa 
de execução;
II  -  encaminhar  mensagem à Setorial,  informando o número  do  documento 
hábil, para recebimento dos recursos;
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III  -  solicitar  a  alteração  do  cronograma  físico-financeiro  em  caso  de 
antecipação de etapa da execução da obra.
Seção III
Requisições de Pequeno Valor
Art. 8º Observado o limite de dotação consignado na ação 0625, o Tribunal, 
caso tenha demanda, deverá solicitar até o dia 13 de cada mês (ou dia útil 
anterior em caso de feriado ou final de semana), na forma do modelo do anexo 
V,  VI  e VII,  os recursos necessários para quitação das obrigações com as 
requisições de pequeno valor.
Subseção IV
Restos a Pagar
Art.  9º O Tribunal deverá solicitar os recursos para pagamento de Restos a 
Pagar por meio de mensagem SIAFI, informando o número do documento de 
apropriação.
§  1º  Antes  de  solicitar  os  recursos para  pagamento  de  Restos  a  Pagar,  o 
Tribunal deverá verificar a existência de saldo na conta
11.216.12.00 - RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RAP.
§  2º  Se  não  mais  existirem  obrigações  inscritas  em  Restos  a  Pagar  que 
justifiquem a existência de saldo na conta 11.216.12.00 -
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RAP, o Tribunal deverá 
solicitar sua baixa à Setorial, por meio de mensagem.
§ 3º A solicitação de recursos para pagamento de Restos a Pagar de Pessoal, 
terá por base os prazos estabelecidos anexo I, e deverá ser encaminhado na 
forma do formulário constante do anexo VIII.
CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10º O descumprimento dos prazos e procedimentos contidos no presente 
Ato implicará a devolução da solicitação aos Tribunais.
Art. 11. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Min. MILTON DE MOURA FRANÇA

• Anexo vide legislação.

16) Ofício/TED nº  05724,  de 21.02.2011. (Protocolado em 23.02.2011).  O 
Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/RS, Sérgio Leal Martinez, 
informa, em sede de medida cautelar,que se encontra suspenso o exercício 
profissional,  em  todo  o  terrritório  nacional,  do  advogado  ANDRE  SANTOS 
LANG (OAB/RS 36.990), pelo prazo de 90 dias, a contar de 06.01.2011.   

17) Ofício/TED nº  05124,  de 15.02.2011. (Protocolado em 25.02.2011).  O 
Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/RS, Sérgio Leal Martinez, 
informa, que em cumprimento à decisão exarada em sede de antecipação de 
tutela, foi anotado o cancelamento provisório, em 15.02.2011, da suspensão do 
exercício profissional, em todo o território nacional,  do advogado ALEXANDRE 
NOGUEIRA TEIXEIRA (OAB/RS 45.634).   
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