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ATUALIZAÇÃO   LEGISLATIVA
Nº 1271

01.11.2010/30.11.2010
Publicação de responsabilidade da Vice-Corregedoria, por delegação da 

Corregedoria do
Tribunal Regional do Trabalho da  4.ª Região

(Portaria n.º 006, de 26 de janeiro de 2004, da Corregedoria Regional)

1)  PORTARIA  nº  5605,  DE  04  DE  NOVEMBRO  DE  2010.  (DEJT  de 
04.11.2010) - DA DESEMBARGADORA VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO 
DA  PRESIDÊNCIA  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO  TRABALHO  DA  4ª 
REGIÃO,  RESOLVE  PROVER,  a  partir  de  08.11.2010,  o  Dr.  VALTAIR 
NOSCHANG, no cargo de Juiz do Trabalho Substituto deste Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região/RS, em vaga decorrente de permuta com a  Dra. 
PATRICIA JULIANA MARCHI PEREIRA....................................................fl. 06.

2)  PORTARIA  Nº  5624,  DE  05  DE  NOVEMBRO  DE  2010.  (DEJT  de 
08.11.2010)  DA  VICE-PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO 
TRABALHO  DA  4ª  REGIÃO. REMOVE,  a  pedido,  o  Juiz  MARCELO 
GONÇALVES DE OLIVEIRA, Titular da 2ª Vara do Trabalho de Passo Fundo, 
para a Vara do Trabalho de  Lagoa Vermelha,  cuja titularidade encontra-se 
vaga, conforme edital de 13 de outubro de 2010, divulgado no Diário Eletrônico 
da Justiça do Trabalho do dia 14 de outubro de 2010..................................fl. 06. 

3)  PORTARIA  Nº  01/2010  (DEJT  23.11.2010).  ANA  ILCA  HÄRTER 
SAALFELD, Juíza Titular da Quarta Vara do Trabalho de Pelotas,  resolve 
LIMITAR o expediente externo da unidade ao horário das 13h às 18h, a partir 
desta  data  e  enquanto  perdurar  a  paralisação;  Manter  a  realização  de 
audiências; Determinar que o Diretor de Secretaria, na hipótese de não contar 
com a presença mínima de 30% dos servidores lotados e em efetivo exercício 
nesta  Unidade,  convoque  aqueles  necessários  para  tanto,  observando  as 
atividades prioritárias e as atribuições de cada um...............................fls. 06/07.

4) PROVIMENTO Nº 08, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2010. (DEJT 23.11.2010).
PRESIDENTE E O CORREGEDOR-REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª  REGIÃO.  Dispõe sobre a instituição de modelo de 
requisição  e  procedimentos  para  pagamento  de  honorários  de  perito,  de 
tradutor e de intérprete, no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região, e dá 
outras providências................................................................................fls. 07/08.
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5)  RESOLUÇÃO  Nº  122,  DE  28  DE  OUTUBRO  DE  2010  -  SUPERIOR 
TRIBUNAL  DE JUSTIÇA -  CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (DOU de 
05.11.2010) -  Regulamenta,  no  âmbito  da  Justiça  Federal  de  primeiro  e 
segundo graus, os procedimentos relativos à expedição de ofícios requisitórios,
ao cumprimento da ordem cronológica dos pagamentos e compensações e ao 
saque e levantamento dos depósitos.....................................................fls. 09/20.

6) RESOLUÇÃO N° 72/2010,  DE 27 DE AGOSTO DE 2010 -  CONSELHO 
SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO  (DEJT –  CSJT –  09.11.2010)  - 
Dispõe sobre as hipóteses de conversão em pecúnia de licença-prêmio não 
usufruída nem contada em dobro para aposentadoria, no âmbito da Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus..................................................fls. 20/21.

7) RESOLUÇÃO N° 73/2010, DE 22 DE OUTUBRO DE 2010 - CONSELHO 
SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO  (DEJT –  CSJT –  09.11.2010)  - 
Altera  o  art.  17  da  Resolução  nº  68  do  Conselho  Superior  da  Justiça  do 
Trabalho, que dispõe sobre aquisição, alienação, locação, condução, utilização, 
manutenção  e  controle  de  veículos  no  âmbito  da  Justiça  do  Trabalho  de 
primeiro e segundo graus, quanto à condução de veículos não terceirizados, 
por  servidores  ocupantes  dos  cargos  que  a  possuam  como 
atribuição.......................................................................................................fl. 21.

8)  RESOLUÇÃO  nº  169  (DEJT  24.11.2010).  PLENO  DO  TRIBUNAL 
SUPERIOR  DO  TRABALHO.  Altera  a  redação  da  Súmula  nº  393  do 
TST.........................................................................................................fls. 21/22.

9)  RESOLUÇÃO  N.º  170   (DEJT  24.11.2010).  PLENO  DO  TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO.  Altera a redação da Orientação Jurisprudencial 
nº 373 da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais..............fls. 22/23.

10)  RESOLUÇÃO  N.º  171  (DEJT  24.11.2010).  PLENO  DO  TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO. Cancela a Orientação Jurisprudencial nº 293 da 
Subseção  I  Especializada  em  Dissídios  Individuais  e  dá  nova  redação  à 
Súmula n.º 353 do TST..........................................................................fls. 23/24.

11)  RESOLUÇÃO  N.º  172  (DEJT  24.11.2010).  PLENO  DO  TRIBUNAL 
SUPERIOR  DO  TRABALHO.  Altera  a  redação  da  Súmula  n.º  6  do 
TST.........................................................................................................fls. 24/25.

12)  RESOLUÇÃO  N.º  173  (DEJT  24.11.2010).  PLENO  DO  TRIBUNAL 
SUPERIOR  DO  TRABALHO.  Altera  a  redação  da  Súmula  n.º  337  do 
TST.........................................................................................................fls. 25/26.

13) INSTRUÇÃO NORMATIVA No-  1.085, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2010 
(DOU  22.11.2010).  RECEITA  FEDERAL  DO  BRASIL. Altera  a  Instrução 
Normativa RFB nº 1.052, de 5 de julho de 2010, que institui  a Escrituração 
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Fiscal  Digital  da  Contribuição  para  o  PIS/Pasep  e  da  Contribuição  para  o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins).......................................fls. 26/27.

14)  ATO  -  Comissão  de  Jurisprudência  e  de  Precedentes  Normativos 
(DEJT – TST – 16.11.2010)
ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS DA SDC
A COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DE PRECEDENTES NORMATIVOS 
do Tribunal Superior do Trabalho, em cumprimento ao disposto no art. 
175 do Regimento Interno,  republica as Orientações Jurisprudenciais de nºs 
19, 20 e 22 da Seção de Dissídios Coletivos desta Corte em decorrência da 
inserção de ementas a sua redação......................................................fls. 27/28.
ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS DA SBDI-1
A COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DE PRECEDENTES NORMATIVOS 
do Tribunal Superior do Trabalho, em cumprimento ao disposto no art. 
175 do Regimento Interno,  cancela a Orientação Jurisprudencial de n.º 179 
da  Subseção  I  Especializada  em  Dissídios  Individuais  desta  Corte  em 
decorrência da sua conversão na Orientação Jurisprudencial Transitória n.º 77 
da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais................................fl. 28.
A COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DE PRECEDENTES NORMATIVOS 
do Tribunal Superior do Trabalho, em cumprimento ao disposto no art. 
175 do Regimento Interno, republica as Orientações Jurisprudenciais de nºs 
13, 38, 51, 62, 110, 119, 142 e 199 da Subseção I Especializada em Dissídios 
Individuais  desta  Corte  em  decorrência  da  inserção  de  ementas  a  sua 
redação..................................................................................................fls. 28/29.
ORIENTAÇAO JURISPRUDENCIAL DA SBDI-1 TRANSITÓRIA
A COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DE PRECEDENTES NORMATIVOS 
do Tribunal Superior do Trabalho, em cumprimento ao disposto no art. 
175 do Regimento Interno,  publica a edição da Orientação Jurisprudencial 
Transitória  de  n.º  77  da Subseção I  Especializada em Dissídios Individuais 
desta Corte em decorrência da conversão daOrientação Jurisprudencial n.º 179 
da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais..........................fls. 29/30.

15)  ATO  No-  4,  DE  18  DE  NOVEMBRO  DE  2010  (DEJT  23.11.2010). 
DIRETOR  DA  ESCOLA  NACIONAL  DE  FORMAÇÃO  E 
APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS DO TRABALHO, instituí  o Comitê 
de Educação a Distância no âmbito  do Sistema Integrado de Formação da 
Magistratura do Trabalho - SIFMT................................................................fl. 30.

16) ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL N - 47, 
DE 2010.  (DOU 25.11.2010).  Prorrogada  o  período de  vigência  da  Medida 
Provisória nº 507, de 5 de outubro de 2010..................................................fl. 31.

17)  ATO  (DEJT  25.11.2010).  COMISSÃO  DE  JURISPRUDÊNCIA  E  DE 
PRECEDENTES NORMATIVOS do Tribunal Superior do Trabalho, republica 
a  Orientação  Jurisprudencial  de  nº  62  da  Subseção  I  Especializada  em 
Dissídios Individuais desta Corte em decorrência de erro material..............fl. 31.
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18) ATO CONJUNTO TST. CSJT. GP Nº  17, DE 29 DE NOVEMBRO DE 
2010.  CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO  (DOU 
30.11.10). Abre ao Orçamento da Justiça do Trabalho, em favor dos Tribunais 

Regionais do Trabalho da 4ª e 15ª Regiões, crédito suplementar no valor global 

de  R$3.600.000,00 para  reforço de  dotação constante  da Lei  Orçamentária 

vigente....................................................................................................fls. 31/32.

19) ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP Nº  19, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010 
(DOU 30.11.10).  Abre ao Orçamento da Justiça do Trabalho,  em favor  dos 

Tribunais Regionais do Trabalho da 4ª, 6ª, 7ª, 11ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 

21ª, 22ª e 23ª Regiões, crédito suplementar no valor global de R$ 5.934.000,00 

para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente..........fls. 32/33.

20) ATO CSJT.GP Nº 193, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010 (DOU 30.11.10). 
Abre ao Orçamento da Justiça do Trabalho, em favor dos Tribunais Regionais 

do Trabalho da 1ª, 2ª, 4ª, 10ª, 13ª, 18ª, 20ª e 24ª Regiões, crédito suplementar 

no valor global de R$ 5.155.513,00 para reforço de dotação constante da Lei 

Orçamentária vigente..............................................................................fls.33/34.

21) ATO SEJUD.GP N.º 559 /2010. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
(DEJT,  30.11.10).  Altera o ATO.SEJUD.GP.Nº  342/2010,  de 27 de julho de 

2010, que regulamenta o processo judicial  eletrônico no âmbito do Tribunal 

Superior do Trabalho..............................................................................fls. 34/35.

22) ATO SEJUD.GP N.º 342/2010.  TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
(DEJT,  30.11.10).  Regulamenta  o processo judicial  eletrônico no âmbito  do 

Tribunal Superior do Trabalho................................................................fls. 35/39.

23)  EDITAL. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 
DA 4ª  REGIÃO (DEJT –  TRT 4ª  REGIÃO – 10.11.2010)  –  faz  saber aos 
Exmos. Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região que se encontra 
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vaga, para fins de remoção, a titularidade da  2ª  Vara do Trabalho de  Passo 
Fundo...........................................................................................................fl. 39.

24)  EDITAL.  O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL  DO TRABALHO 
DA 4ª  REGIÃO (DEJT  –  TRT  4ª  REGIÃO  –  10.11.2010)  -  faz  saber  aos 
Excelentíssimos  Juízes  do  Trabalho  Substitutos  do  Tribunal  Regional  do 
Trabalho da 4ª Região, que foi autorizado pelo Órgão Especial, na sessão do 
dia 29 de outubro de 2010, o início do procedimento relativo à permuta entre os 
Juízes  Substitutos  PAULO  JOSÉ  OLIVEIRA  DE  NADAI,  integrante  dos 
quadros  deste  Tribunal  Regional  do  Trabalho  e  ANA  PAULA  KEPPELER 
FRAGA, integrante dos quadros do Tribunal Tribunal Regional do Trabalho da 
9ª Região (Paraná).................................................................................fls. 39/40.

25) OFÍCIO TED Nº 22.051/2010, de 28.10.2010, do TRIBUNAL DE ÉTICA E 
DISCIPLINA  DA  OAB/RS –  Informa  sobre  a  suspensão  de  advogado  do 
exercício profissional, em todo território nacional.........................................fl. 40.

26)  ORIENTAÇÃO  NORMATIVA Nº  10,  DE 5 DE NOVEMBRO DE 2010 - 
SECRETÁRIO  DE  RECURSOS  HUMANOS  DO  MINISTÉRIO  DO 
PLANEJAMENTO,  ORÇAMENTO  E  GESTÃO, (DOU  de  08.11.2010)  - 
Estabelece orientação aos órgãos e entidades integrantes do SIPEC quanto à 
concessão de aposentadoria especial de que trata o art. 57 da Lei nº 8.213, de 
24  de  julho  de  1991 (Regime Geral  de  Previdência  Social),  aos  servidores 
públicos federais amparados por Mandados de Injunção......................fls. 40/43.

27) OFÍCIO SDF/POA nº 465/2010 (16.11.2010)  – Informa que o reclamante 
Cesar Domingos da Silva está impedido de ajuizar reclamatória na Justiça do 
Trabalho até 15.03.11...................................................................................fl. 43.

28) Ofício-Circular nº 960/SG, de 16.11.2010 (Protocolado em 22.11.2010). 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.  Assunto: Malote Digital e e-CNJ...fl. 43.

29) Ofício/TED nº 23.545/2010, de 17.11.2010. (Protocolado em 23.11.2010) 
-  O Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/RS informa que se encontra regular 
a situação cadastral do advogado que nomina,  a contar de 11.11.2010.....fl. 43.

30) TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO NORMATIVA Nº 108, DE 
24 DE NOVEMBRO DE 2010 (DOU 29.11.10).  Dispõe acerca das unidades 

jurisdicionadas  cujos  responsáveis  devem  apresentar  relatório  de  gestão 

referente  ao  exercício  de  2011,  especificando  a  organização,  a  forma,  os 

conteúdos e os prazos de apresentação, nos termos do art.  3º da Instrução 

Normativa TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010................................fls. 43/44. 

P O R T A R I A S
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PORTARIA nº 5605, de 04 de novembro de 2010. A DESEMBARGADORA 
VICE-PRESIDENTE,  NO  EXERCÍCIO  DA  PRESIDÊNCIA  DO  TRIBUNAL 
REGIONAL  DO  TRABALHO  DA 4ª  REGIÃO,  no  uso  de  suas  atribuições 
legais e regimentais, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo 
Eletrônico nº 0006283-57.2010.5.04.0000 (PA),  RESOLVE PROVER,  a partir 
de 08.11.2010, o  Dr. VALTAIR NOSCHANG,  no cargo de Juiz do Trabalho 
Substituto deste Tribunal Regional do Trabalho da 4ª
Região/RS, em vaga decorrente de permuta com a Dra. PATRICIA JULIANA 
MARCHI PEREIRA, para idêntico cargo no Tribunal Regional do Trabalho da 
15ª Região/Campinas.
MARIA  HELENA  MALLMANN  -  Desembargadora  Vice-Presidente,  no 
exercício da Presidência

PORTARIA Nº 5624, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2010. A VICE-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, o Juiz  MARCELO GONÇALVES DE 
OLIVEIRA, Titular da 2ª Vara do Trabalho de Passo Fundo, para a Vara do 
Trabalho de  Lagoa Vermelha,  cuja  titularidade encontra-se  vaga,  conforme 
edital de 13 de outubro de 2010, divulgado no Diário Eletrônico da Justiça do 
Trabalho do dia 14 de outubro de 2010. Ass.  MARIA HELENA MALLMANN, 
Desembargadora Vice-Presidente, no exercício da Presidência do TRT da 4ª 
Região.

PORTARIA Nº 01/2010
ANA ILCA HÄRTER SAALFELD, Juíza Titular da Quarta Vara do Trabalho 
de  Pelotas, no  uso  dos  poderes  que  lhe  são  atribuídos  pelo  Assento 
Regimental do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região,
CONSIDERANDO  a  greve  dos  servidores  do  Judiciário  Federal,  com 
expressiva adesão nesta Unidade Judiciária;
CONSIDERANDO  o  disposto  na  Portaria  Conjunta  nº  5.930,  de  18  de 
novembro de 2010, do E. TRT desta Região;
CONSIDERANDO a precariedade das condições de atendimento da Secretaria 
da Vara;
RESOLVE:
1º LIMITAR o expediente externo desta unidade ao horário das 13h às 18h, a 
partir desta data e enquanto perdurar a paralisação;
2º Manter a realização de audiências;
3º Determinar que o Diretor de Secretaria, na hipótese de não contar com a 
presença mínima de 30% dos servidores lotados e em efetivo exercício nesta 
Unidade, convoque aqueles necessários para tanto, observando as atividades 
prioritárias e as atribuições de cada um.
Publique-se no átrio deste Foro, na imprensa local e no Diário Oficial 
Eletrônico.
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Comunique-se à Corregedoria Regional e à OAB/RS, subseção local.
Pelotas, 22 de novembro de 2010, segunda-feira.
 Ana Ilca Härter Saalfeld, Juíza do Trabalho

PROVIMENTOS 

PROVIMENTO Nº 08, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2010.
Dispõe  sobre  a  instituição  de  modelo  de  requisição  e  procedimentos  para 
pagamento de honorários de perito, de tradutor e de intérprete, no âmbito da 
Justiça do Trabalho da 4ª Região, e dá outras providências.
O PRESIDENTE E O CORREGEDOR-REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO  TRABALHO  DA  4ª  REGIÃO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e 
regimentais,  CONSIDERANDO a Resolução nº 66, de 10 de junho de 2010, do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que regula, no âmbito da Justiça do 
Trabalho, a responsabilidade pelo pagamento e antecipação de honorários de 
perito, de tradutor e de intérprete, no caso de concessão à parte do benefício 
da  Justiça  Gratuita;  CONSIDERANDO  os  limites  orçamentários  e  a 
necessidade de estabelecer critérios para pagamento dos honorários periciais; 
CONSIDERANDO a necessidade de regular a matéria no âmbito da Justiça do 
Trabalho da 4ª Região, RESOLVEM:
Art.  1º  Fica  instituído,  no  âmbito  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  4ª 
Região,  modelo  de  requisição  de  honorários  periciais,  do  tradutor  e  do 
intérprete, a ser disponibilizado pelo Sistema Informatizado de Primeiro Grau – 
inFOR, de preenchimento obrigatório pelas Secretarias das Varas do Trabalho.
§ 1º O modelo de que trata o caput do presente artigo é o constante do Anexo 
Único.
§ 2° O preenchimento do modelo em desacordo com a Resolução nº 66, de 10 
de junho de 2010, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, bem assim 
com este Provimento, autoriza, de ordem, a devolução da requisição à origem.
§ 3º Quando do retorno ao Tribunal, a requisição devolvida na forma do § 2° do 
presente artigo receberá nova numeração sequencial
§ 4º  Não serão admitidas requisições sob a forma de RPV (Requisição de 
Pequeno Valor).
Art. 2º  As requisições regulares encaminhadas ao Tribunal e recebidas até o 
décimo dia pelo Serviço de Precatórios serão cadastradas e processadas em 
expediente  mensal  próprio  e  encaminhados  até  o  décimo  quinto  dia  à 
Secretaria de Orçamento e Finanças para os procedimentos que viabilizem o 
pagamento até o último dia útil do mesmo mês, observada a ordem cronológica 
de apresentação da requisição e a disponibilidade orçamentária.
Parágrafo único. O cadastro dos expedientes conterá o número seqüencial, o 
nome do profissional, o número do processo, o valor da requisição e as datas 
de  recebimento  no  Serviço  de  Precatórios  e  de  remessa  à  Secretaria  de 
Orçamento e Finanças.
Art. 3º  A Secretaria de Orçamento e Finanças manterá cadastro dos peritos, 
dos tradutores e dos intérpretes,  e efetivará os descontos previdenciários e 
fiscais  cabíveis,  observadas  as  isenções  legais  pertinentes,  mediante 
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apresentação  de  documentação  comprobatória  pelo  requerente,  e,  após 
autorização do Presidente do Tribunal, depositará o valor líquido atualizado na 
conta bancária indicada pelo beneficiário regularmente cadastrado.
§ 1º A Secretaria de Orçamento e Finanças remeterá comprovante do depósito 
realizado às Secretarias das Varas do Trabalho para juntada aos autos do 
processo.
§ 2º  A Secretaria de Orçamento e Finanças ficará incumbida da manutenção 
dos registros dos pagamentos e a disponibilização de relatório mensal em meio 
eletrônico.
§  3º  Satisfeitos  todos  os  créditos,  o  expediente  mensal  será  devolvido  ao 
Serviço de Precatórios para baixa e arquivamento.
Art.  4º  Somente  serão  processadas  requisições  referentes  às  decisões 
prolatadas a partir de 28 de dezembro de 2006.
§ 1º  As requisições referentes às decisões com trânsito em julgado no 
período  de  28  de  dezembro  de  2006  a  03  de  maio  de  2007  deverão 
observar os seguintes limites:
I  – valores  mínimos:  R$  100,00  (cem  reais)  para  perícias  nas  áreas  da 
medicina, engenharia e contabilidade, e de R$ 80,00 (oitenta reais), para as 
demais;
II – valor máximo: R$ 200,00 (duzentos reais) para qualquer tipo de perícia.
§ 2º As requisições referentes às decisões com trânsito em julgado a partir de 
04 de maio de 2007 observarão o limite de R$ 1.000,00 (um mil reais).
§ 3º Os honorários fixados em valor superior àquele mencionado no parágrafo 
anterior deverão ser fundamentados pelo Juízo da origem, a quem incumbe 
avaliar  a complexidade da matéria,  o grau de zelo profissional,  o lugar e o 
tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiariedades regionais.
Art. 5º A requisição que versar sobre o adiantamento de honorários é medida 
excepcional, justificada pelo juízo de origem, e será adotada apenas no caso 
de impossibilidade de emissão de ordem judicial para a realização da prova 
considerada indispensável à instrução processual.
§ 1º No caso de a ré ser sucumbente no objeto da perícia, o ressarcimento ao 
erário em relação aos honorários adiantados far-se-á através de recolhimento 
da importância em guia DARF sob código próprio, sob pena de execução.
§  2º  A  requisição  para  adiantamento  de  honorários  observará  a  ordem 
cronológica das demais requisições.
Art.  6º  A Assessoria de Informática da Presidência diligenciará nos estudos 
para a informatização dos procedimentos.
Art. 7º Fica revogado o Provimento nº 02, de 15 de julho de 2008.
Art. 8º Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.
CARLOS ALBERTO ROBINSON
Presidente.
JURACI GALVÃO JUNIOR
Corregedor-Regional.
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R E S O L U Ç Õ E S

RESOLUÇÃO  Nº  122,  DE  28  DE  OUTUBRO  DE  2010  -  SUPERIOR 
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  -  CONSELHO  DA  JUSTIÇA  FEDERAL. 
Regulamenta, no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, os 
procedimentos relativos à expedição de ofícios requisitórios,
ao cumprimento da ordem cronológica dos pagamentos e compensações e ao 
saque e levantamento dos depósitos.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, usando de suas 
atribuições legais e tendo em vista o decidido no Processo n. 2001.16.0655, na 
sessão realizada em 25 de outubro de 2010, resolve:
Art. 1º O pagamento de quantia certa decorrente de condenação da Fazenda 
Pública  nos  processos  judiciais  de  competência  da  Justiça  Federal  e  no 
exercício  da  competência  federal  delegada  será  feito  nos  termos  desta 
resolução, facultada a utilização de meio eletrônico.
Parágrafo único. Compete ao presidente do respectivo tribunal regional federal 
aferir  a regularidade formal dos ofícios requisitórios,  bem como assegurar a 
obediência  à ordem de preferência de pagamento dos créditos,  nos termos 
preconizados na Constituição Federal e nesta resolução.
Art.  2º Considera-se Requisição de Pequeno Valor – RPV aquela relativa a 
crédito cujo valor atualizado, por beneficiário, seja igual ou inferior a:
I - 60 salários mínimos, se devedora for a Fazenda federal (art. 17, § 1º, da Lei 
nº 10.259, de 12 de julho de 2001);
II - 40 salários mínimos, ou o valor estipulado pela legislação local, se devedora 
for a Fazenda estadual ou a Fazenda distrital, não podendo a lei fixar valor 
inferior ao do maior benefício do regime geral de previdência social;
III  -  30  salários  mínimos,  ou  o  valor  estipulado  pela  legislação  local,  se 
devedora for a Fazenda municipal, não podendo a lei fixar valor inferior ao do 
maior benefício do regime geral de previdência social.
§ 1º Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa de pequeno valor após o 
trânsito em julgado da sentença ou do acórdão, quando a devedora for a União 
e suas autarquias e fundações, o juiz expedirá ofício requisitório ao presidente 
do tribunal regional federal, que tomará as providências estabelecidas no art. 5º 
da presente resolução e, no que couber, na lei que disciplina a matéria.
§ 2º No caso de créditos de pequeno valor de responsabilidade da Fazenda 
estadual,  da  distrital,  da  municipal  e  de  suas autarquias  e fundações,  bem 
assim dos conselhos de fiscalização profissional e da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos – ECT (DL n. 509/1969, art. 12), as requisições serão 
encaminhadas pelo juízo da execução ao próprio devedor, fixando-se o prazo 
de  60  dias  para  o  respectivo  depósito  diretamente  na  vara  de  origem, 
respeitados os limites previstos nos incisos II e III deste artigo.
Art.  3º  O  pagamento  de  valores  superiores  aos  limites  previstos  no  artigo 
anterior serão requisitados mediante precatório, exceto em caso de expressa 
renúncia ao valor excedente daqueles limites junto ao juízo da execução.
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Parágrafo  único.  Serão  também  requisitados  por  meio  de  precatório  os 
pagamentos  parciais,  complementares  ou  suplementares  de  qualquer  valor, 
quando a importância total do crédito executado, por beneficiário, for superior 
aos limites estabelecidos no artigo anterior.
Art. 4º Em caso de litisconsórcio, para efeito de definição da modalidade do 
requisitório, será considerado o valor devido a cada litisconsorte, expedindo-se, 
individualmente,  conforme o caso,  RPVs e requisições mediante  precatório, 
excetuando-se a cessão parcial de créditos e os honorários contratuais, que 
deverão ser somados ao valor devido ao beneficiário original.
Art.  5º  Em se tratando de crédito de pequeno valor de responsabilidade da 
União  e  de  suas  autarquias  ou  fundações  de  direito  público,  o  tribunal 
organizará mensalmente a relação das requisições em ordem cronológica, com 
os  valores  por  beneficiário,  encaminhando-a  à  Secretaria  de  Planejamento, 
Orçamento  e  Finanças do Conselho  da  Justiça Federal  e  ao representante 
legal da entidade devedora.
Art. 6º Para a atualização monetária dos valores requisitados será utilizado o 
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, divulgado pelo 
Banco Central do Brasil (TR - Taxa Referencial), ou aquele que vier a substituí-
lo.
Capítulo I
Do Ofício Requisitório
Art. 7º O juiz da execução informará no ofício requisitório os seguintes dados, 
constantes do processo:
I - número do processo de execução e data do ajuizamento do processo de 
conhecimento;
II - natureza da obrigação (assunto) a que se refere o pagamento e, em se 
tratando de indenização por desapropriação de imóvel residencial, indicação de 
seu enquadramento ou não no art. 78, § 3º, do ADCT;
III - nome das partes e do procurador da parte autora, bem como respectivo 
número de inscrição no CPF ou no CNPJ;
IV - nome dos beneficiários e respectivos números de inscrição no CPF ou no 
CNPJ, inclusive quando se tratar de advogados, peritos, incapazes, espólios, 
massas falidas, menores e outros;
V - natureza do crédito (comum ou alimentar) e espécie da requisição (RPV ou 
precatório);
VI - valor individualizado por beneficiário e valor total da requisição;
VII  -  órgão  a  que  estiver  vinculado  o  servidor  público  civil  ou  militar  da 
administração direta,  quando se tratar  de ação de natureza salarial,  com a 
indicação da condição de ativo, inativo ou pensionista;
VIII - valor da contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público Civil 
-PSS, quando couber;
IX - datas-base consideradas para efeito de atualização monetária dos valores;
X  -  data  do  trânsito  em  julgado  da  sentença  ou  acórdão  no  processo  de 
conhecimento;
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XI - data do trânsito em julgado dos embargos à execução ou impugnação, se 
houver, ou data do decurso de prazo para sua oposição;
XII  -  em  se  tratando  de  requisição  de  pagamento  parcial,  complementar, 
suplementar ou correspondente à parcela da condenação comprometida com 
honorários de advogado por força de ajuste contratual ou cessão parcial de 
crédito, o valor total, por beneficiário, do crédito executado;
XIII  -  em  se  tratando  de  precatório  de  natureza  alimentícia,  a  data  de 
nascimento do beneficiário e informação sobre se portador de doença grave, 
na forma da lei;
XIV  -  em  se  tratando  de  precatório,  a  data  da  intimação  do  órgão  de 
representação judicial da entidade executada para fins do art. 100, §§ 9º e 10, 
da CF (compensação de débitos), ou data da decisão judicial que dispensou tal 
intimação;
XV - em se tratando de precatório, a data do trânsito em julgado da decisão 
que deferiu o abatimento para fins de compensação;
XVI -  em se tratando de precatório,  os valores discriminados por código de 
receita, quando deferido o abatimento para fins de compensação.
Art. 8º Tratando-se de requisição de pagamento de juizado especial federal, o 
juiz,  após o  trânsito  em julgado da sentença,  expedirá  o  ofício  requisitório, 
indicando os seguintes dados:
I - número do processo e data do ajuizamento da ação;
II - natureza da obrigação (assunto) a que se refere o pagamento;
III - nome das partes e do procurador da parte autora, bem como seu número 
de inscrição no CPF ou no CNPJ;
IV - nome dos beneficiários e respectivos números de inscrição no CPF ou no 
CNPJ,  inclusive  quando  forem  advogados,  peritos,  incapazes,  espólios, 
massas falidas, menores e outros;
V - natureza do crédito (comum ou alimentar) e espécie da requisição (RPV ou 
precatório);
VI - valor individualizado por beneficiário e valor total da requisição;
VII  -  órgão  a  que  estiver  vinculado  o  servidor  público  civil  ou  militar  da 
administração direta,  quando se tratar  de ação de natureza salarial,  com a 
indicação da condição de ativo, inativo ou pensionista;
VIII - valor da contribuição do PSS, quando couber;
IX - datas-base consideradas para efeito de atualização monetária dos valores;
X - data do trânsito em julgado da sentença ou acórdão;
XI  -  em  se  tratando  de  requisição  de  pagamento  parcial,  complementar, 
suplementar ou correspondente à parcela da condenação comprometida com 
honorários de advogado por força de ajuste contratual ou cessão parcial de 
crédito, o valor total, por beneficiário, do crédito executado;
XII - em se tratando de precatório de natureza alimentícia, indicação da data de 
nascimento do beneficiário e informação sobre se portador de doença grave, 
na forma da lei;
XIII  -  em  se  tratando  de  precatório,  a  data  da  intimação  do  órgão  de 
representação judicial da entidade executada para fins do art. 100, §§ 9º e 10, 
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da CF (compensação de débitos), ou data da decisão judicial que dispensou tal 
intimação;
XIV - em se tratando de precatório, a data do trânsito em julgado da decisão 
que deferiu o abatimento para fins de compensação;
XV -  em se tratando de precatório,  os valores discriminados por código de 
receita, quando deferido o abatimento para fins de compensação.
Art.  9º  Tratando-se  de  precatórios  ou  RPVs,  o  juiz  da  execução,  antes  do 
encaminhamento ao tribunal, intimará as partes do teor do ofício requisitório.
Art. 10. Ausentes quaisquer dos dados especificados, o ofício requisitório não 
será considerado para efeito algum, cabendo ao tribunal restituí-lo à origem.
Capítulo II
Da Compensação em Precatórios
Art.  11.  O  juízo  da  execução,  antes  do  encaminhamento  do  precatório  ao 
tribunal para os efeitos da compensação prevista nos §§ 9º e 10 do art. 100 da 
Constituição Federal, intimará o órgão de representação judicial  da entidade 
executada para que informe, em 30 dias, discriminadamente, a existência de 
débitos  e  respectivos  códigos  de  receita  que  preencham  as  condições 
estabelecidas no § 9º, sob pena de perda do direito de abatimento.
§ 1º Havendo resposta de pretensão de compensação pela entidade devedora, 
o juiz decidirá o incidente nos próprios autos, após ouvir a parte contrária, que 
deverá manifestar-se em 10 dias, valendo-se, se necessário, de exame pela 
contadoria judicial.
§ 2º Tornando-se definitiva a decisão que determinar a compensação, deverá 
ser intimado o órgão de representação judicial da entidade executada para que:
I  -  informe  os  valores  atualizados  relativamente  aos  débitos  deferidos, 
discriminadamente  por  código  de  receita,  considerando  como data-base  da 
referida  atualização  a  do  trânsito  em  julgado  da  decisão  que  autorizou  a 
compensação;
II - proceda à suspensão da exigibilidade do débito, sob condição resolutória, 
até seu efetivo recolhimento.
§ 3º A partir da data final da atualização a que se refere o parágrafo anterior, os 
valores  a  serem  compensados  serão  corrigidos  pelos  mesmos  índices 
aplicados aos precatórios.
§  4º  Com  base  nas  informações  fornecidas  pelo  órgão  de  representação 
judicial da entidade executada, o juiz da execução requisitará o precatório pelo 
valor bruto, com a informação discriminada dos débitos a serem compensados 
por código de receita.
§  5º  Os  débitos  a  serem  compensados  se  limitarão  ao  valor  líquido  do 
precatório, considerado como tal o valor bruto da requisição, descontados a 
contribuição do PSS, se houver, e o imposto de renda a ser retido na fonte.
Art.  12.  A  compensação  se  operará  no  momento  da  efetiva  expedição  do 
documento de arrecadação pela instituição financeira, que ocorrerá quando do 
depósito realizado pelos tribunais, incidindo o imposto de renda retido na fonte 
- IRRF sobre o valor arrecadado a título de compensação.
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§ 1º No caso de compensação em favor da Fazenda estadual, da distrital, da 
municipal  e de suas autarquias e fundações,  bem assim dos conselhos de 
fiscalização profissional  e da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - 
ECT (DL n. 509/1969, art. 12), o depósito integral do valor requisitado será feito 
à ordem do tribunal, que o colocará à disposição do juízo da execução.
§  2º  A  liberação  dos  valores  de  que  trata  o  parágrafo  anterior  será  feita 
mediante alvará, ou meio equivalente, em favor do beneficiário com relação à 
parcela  de  seu  crédito  e  em  favor  da  entidade  devedora  com  relação  à 
compensação.
Art. 13. O procedimento de compensação não se aplica às RPVs.
Art. 14. No caso de cancelamento de precatório com compensação, deverá o 
juízo  da  execução  intimar  o  órgão  de  representação  judicial  da  entidade 
executada  para  tornar  sem  efeito  a  suspensão  da  exigibilidade  do  débito, 
adotando as providências decorrentes.
Parágrafo único. Ocorrendo o cancelamento de precatório com compensação 
após  a  arrecadação  dos  valores  compensados,  além  das  providências 
previstas no caput, o tribunal solicitará à entidade arrecadadora respectiva que, 
no prazo de 10 dias, promova a devolução dos valores recolhidos.
Capítulo III
Das Preferências no Pagamento
Art. 15. Os débitos de natureza alimentícia serão pagos com preferência sobre 
os demais, respeitando-se a prioridade devida aos portadores de doença grave 
e, em seguida, dos idosos com 60 anos completos em 1º de julho, data da 
expedição do precatório.
Parágrafo  único.  São considerados débitos  de  natureza alimentícia  aqueles 
decorrentes  de  salários,  vencimentos,  proventos,  pensões  e  suas 
complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou por 
invalidez fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial 
transitada em julgado.
Art.  16.  Portadores  de  doença  grave  são  os  beneficiários  acometidos  das 
moléstias  indicadas  no  inciso  XIV  do  art.  6º  da  Lei  n.  7.713/1988,  com  a 
redação  dada  pela  Lei  n.  11.052/2004,  bem  como  as  doenças  assim 
consideradas  com  base  na  medicina  especializada,  mesmo  que  a  doença 
tenha sido contraída após o início do processo.
Parágrafo  único.  O portador  de  doença grave  beneficiário  de  precatório  de 
natureza alimentícia poderá requerer a prioridade no pagamento a qualquer 
tempo,  cabendo  a  decisão  ao  juízo  da  execução,  que  comunicará  ao 
presidente do tribunal eventual deferimento da prioridade constitucional, com a 
finalidade  de  alterar  a  ordem  de  pagamento,  quando  já  expedido  o  oficio 
requisitório.
Art. 17. A idade do beneficiário, para os efeitos da prioridade de que trata o art. 
100, § 2º, da CF, será aferida com base na informação da data de nascimento 
prestada pelo juiz no ofício requisitório.

13



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Art.  18.  Serão  consideradas  para  efeito  de  definição  da  preferência  de 
pagamento com prioridade as condições pessoais do beneficiário no momento 
da expedição do precatório.
Parágrafo único.  No caso de sucessão causa mortis,  após a expedição do 
precatório,  a  preferência  do  credor  originário  será  aproveitada  por  seu 
sucessor.
Art. 19. A prioridade dos créditos dos portadores de doenças graves e maiores 
de 60 anos será limitada ao triplo do valor estipulado para as requisições de 
pequeno valor, não importando em ordem de pagamento imediato, mas apenas 
em ordem de preferência.
Capítulo IV
Dos Honorários Advocatícios
Art.  20.  Ao advogado será atribuída a qualidade de beneficiário  quando se 
tratar de honorários sucumbenciais e de honorários contratuais.
§ 1º Os honorários sucumbenciais não devem ser considerados como parcela 
integrante  do  valor  devido  a  cada  credor  para  fins  de  classificação  do 
requisitório como de pequeno valor, sendo expedida requisição própria.
§  2º  Os  honorários  contratuais  devem  ser  considerados  como  parcela 
integrante  do  valor  devido  a  cada  credor  para  fins  de  classificação  do 
requisitório como de pequeno valor.
§  3º  Em  se  tratando  de  RPV  em  que  houve  renúncia,  o  valor  devido  ao 
beneficiário somado aos honorários contratuais não pode ultrapassar o valor 
máximo estipulado para tal modalidade de requisição. 
Art. 21. Se o advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe 
couber por força de honorários contratuais, na forma disciplinada pelo art. 22, § 
4º, da Lei n. 8.906/1994, deverá juntar aos autos o respectivo contrato antes da 
apresentação do requisitório ao tribunal.
§ 1º Juntado o contrato,  cabe ao juízo da execução efetuar o destaque no 
mesmo ofício requisitório do exequente, e ao tribunal, efetuar o depósito em 
nome do advogado.
§  2º  Após  a  apresentação  do  ofício  requisitório  no  tribunal,  os  honorários 
contratuais não poderão ser destacados, procedimento este vedado no âmbito 
da instituição financeira oficial, nos termos do art. 10 da Lei Complementar n. 
101/2000.
Art. 22. O contrato particular de honorários celebrado entre o advogado e seu 
constituinte não obriga a Fazenda Pública a antecipar o pagamento ou a fazê-
lo  de  forma  integral  quando  o  crédito  do  exequente  estiver  submetido  ao 
parcelamento de que trata o art. 78 do ADCT.
Parágrafo  único.  O  destaque  de  honorários  contratuais  de  advogado  não 
transforma  em  alimentar  um  crédito  comum,  nem  altera  a  modalidade  de 
requisição por precatório para requisição de pequeno valor, tampouco modifica 
o número de parcelas do precatório comum, devendo ser somado ao valor do 
exequente para fim de cálculo da parcela.
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Art.  23.  Havendo destaque de honorários  contratuais,  os  valores  do  credor 
originário  e  do advogado deverão ser  solicitados na mesma requisição,  em 
campo próprio ou deverá ser utilizado outro meio que permita a vinculação.
Art.  24.  Quando  se  tratar  de  precatório  com  compensação  de  débito,  o 
destaque de honorários contratuais se limitará ao valor líquido da requisição, 
considerado como tal o valor bruto desta, descontados a contribuição do PSS, 
se houver, o imposto de renda a ser retido na fonte e o valor a compensar.
Parágrafo  único.  Incidirá  a  compensação  de  débito  sobre  os  honorários 
sucumbenciais somente quando o devedor da Fazenda Pública for o próprio 
advogado beneficiário.
Capítulo V
Da Cessão de Créditos em Precatórios
Art.  25.  O  credor  poderá  ceder,  total  ou  parcialmente,  seus  créditos  em 
precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor.
Art. 26. Havendo cessão de crédito, a mudança de beneficiário na requisição 
somente ocorrerá se o cessionário juntar aos autos da execução o respectivo 
contrato antes de seu encaminhamento ao tribunal pelo juízo da execução.
Art. 27. Havendo cessão total ou parcial de crédito após a apresentação do 
ofício requisitório, o juiz da execução comunicará o fato ao tribunal para que, 
quando do depósito, coloque os valores requisitados à sua disposição, com o 
objetivo de liberar o crédito cedido diretamente ao cessionário mediante alvará 
ou meio equivalente.
Art. 28. A cessão de crédito não transforma em alimentar um crédito comum, 
nem  altera  a  modalidade  de  precatório  para  requisição  de  pequeno  valor, 
tampouco modifica o número de parcelas do precatório comum, devendo ser 
somado ao valor do exequente para fins de cálculo da parcela.
Art. 29. Os valores do cedente e do cessionário, em caso de cessão parcial, 
deverão  ser  solicitados no  mesmo ofício  requisitório,  em campo próprio  ou 
deverá ser utilizado outro meio que permita a vinculação.
Art. 30. Quando se tratar de precatório com compensação de débito, a cessão 
de crédito  será sempre  parcial  e  se  limitará ao  valor  líquido da requisição, 
considerado como tal o valor bruto desta, descontados a contribuição do PSS, 
se houver, o imposto de renda a ser retido na fonte e o valor a compensar.
Parágrafo único. Quando a cessão ocorrer após a expedição do precatório e o 
levantamento  se  der  por  alvará,  ou  meio  equivalente,  o  imposto  de  renda 
relativo  à  parcela  a  compensar  será  recolhido  em  nome  do  cedente,  e  o 
imposto sobre a parcela cedida, em nome do cessionário.
Capitulo VI
Dos Precatórios Parcelados
Art. 31. Os precatórios de natureza comum que decorram de ações ajuizadas 
até  31  de  dezembro  de  1999  serão  atualizados  nos  tribunais  e  pagos, 
acrescidos de juros legais, em prestações anuais iguais e sucessivas, no prazo 
máximo de 10 anos, nos termos do art. 78 do ADCT.
§ 1º Na atualização monetária dos precatórios parcelados serão observados os 
seguintes critérios:
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I - nos precatórios das propostas orçamentárias dos anos de 2001 a 2010 será 
observada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 
Especial - IPCA-E, divulgado pelo IBGE;
II - nos precatórios a partir da proposta orçamentária de 2011, inclusive, incidirá 
o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, divulgado 
pelo Banco Central  do Brasil  (TR - Taxa Referencial),  ou aquele que vier a 
substituí-lo.
§ 2º Os juros legais, à taxa de 6% a.a., serão acrescidos aos precatórios objeto 
de parcelamento a partir da segunda parcela, tendo como termo inicial o mês 
de janeiro do ano em que é devida a segunda parcela ou conforme dispuser a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.
Art.  32.  No  caso  de  desapropriação  de  imóvel  residencial  único,  o 
parcelamento se dará em duas parcelas iguais e sucessivas, na forma do art. 
78, § 3º, do ADCT.
Art. 33. Nenhuma das parcelas a que se referem os arts. 31 e 32 terá valor 
inferior ao definido para as requisições de pequeno valor, exceto o resíduo.
Art. 34. Nos precatórios com incidência do parcelamento previsto no art. 78 do 
ADCT,  os  honorários  contratuais  e  a  cessão parcial  de  crédito,  se  houver, 
deverão ser somados ao valor do beneficiário para fins de cálculo da parcela.
Art.  35.  Havendo  valor  a  ser  compensado  em  precatório  sujeito  ao 
parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, a compensação deferida pelo juízo 
da execução deve ocorrer de forma integral por ocasião do depósito da parcela 
devida no primeiro ano.
Parágrafo único. Os valores das parcelas de que trata o art. 78 do ADCT serão 
calculados sobre o valor líquido do precatório, após o abatimento integral do 
valor a ser compensado.
Capítulo VII
Da Contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público
Civil - PSS
Art. 36.  A contribuição do PSS incidente sobre os valores de requisições de 
pagamento devidos aos beneficiários servidores públicos civis da União e suas 
autarquias  e  fundações  será  retida  na  fonte  pela  instituição  financeira 
pagadora,  quando do  saque efetuado pelo  beneficiário,  com base  no valor 
informado pelo juízo da execução em campo próprio.
§ 1º O valor informado a título de contribuição do PSS no ofício requisitório não 
deverá ser deduzido do valor da requisição e nem a ele acrescido.
§ 2º Não existindo crédito a ser sacado pelo beneficiário em decorrência de 
compensação deferida pelo juízo da execução, o recolhimento da contribuição 
do PSS pela instituição financeira ocorrerá no momento do recolhimento do 
valor da compensação.
Art.  37.  A  contribuição  patronal  da  União,  de  que  trata  o  art.  8º  da  Lei  n. 
10.887/2004, será calculada com base nas informações prestadas ao tribunal 
pela instituição financeira oficial, responsável pela retenção na fonte da parcela 
da contribuição do plano de seguridade do servidor público civil ativo, devida 
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em decorrência de saque dos valores relativos às RPVs e precatórios ocorridos 
no mês anterior.
§ 1º As instituições financeiras responsáveis pela retenção deverão informar 
aos tribunais, até o segundo dia útil de cada mês, os valores recolhidos no mês 
anterior a título de contribuição do plano de seguridade do servidor público civil.
§ 2º O tribunal recolherá a contribuição a que se refere o caput até o décimo 
dia útil do mês em que recebeu a informação de que trata o parágrafo anterior.
Capítulo VIII
Da Revisão dos Cálculos, Retificações e Cancelamentos
Art. 38. Sem prejuízo da revisão de ofício pelo presidente do tribunal, o pedido 
de revisão dos cálculos da requisição de pagamento,  após a expedição do 
ofício requisitório, conforme previsto  no art.  1º-E da Lei  n.  9.494/1997, será 
apresentado:
I - ao presidente do tribunal quando o questionamento se referir aos critérios de 
atualização monetária aplicados no tribunal;
II  -  ao juízo  da  execução quando o questionamento se referir  a  critério  de 
cálculo  judicial,  devendo o  pedido  de  revisão atender,  cumulativamente,  os 
seguintes requisitos:
a)  o  requerente  deverá  apontar  e  especificar  claramente  quais  são  as 
incorreções  existentes  nos  cálculos,  discriminando  o  montante  que  seria 
correto;
b)  o  defeito  nos  cálculos  deverá  estar  ligado  à  incorreção  material  ou  à 
utilização de critério  em descompasso com a  lei  ou  com o  título  executivo 
judicial;
c) o critério legal aplicável ao débito não deverá ter sido objeto de debate nem 
na fase de conhecimento nem na de execução.
Art. 39. A retificação de erro material ocorrido no tribunal dependerá de decisão 
do presidente, que adotará as providências necessárias para a regularização, 
condicionada à disponibilidade orçamentária.
Art. 40. Decidida definitivamente a revisão dos cálculos pelo juízo da execução 
e  havendo  aumento  dos  valores  originalmente  apresentados,  poderá  ser 
expedido ofício requisitório suplementar relativo às diferenças apuradas.
Art. 41. No caso de decisão definitiva do juízo da execução que importe na 
diminuição  dos  valores  originalmente  apresentados,  deverá  ser  retificado  o 
ofício requisitório, sem cancelamento, mantendo-o na ordem cronológica em 
que se encontrava.
Art.  42.  No tribunal,  a  requisição não poderá  sofrer  alteração que implique 
aumento da despesa prevista no orçamento ou que modifique a natureza do 
crédito; num caso e noutro, a requisição deverá ser cancelada e novamente 
expedida.
Parágrafo único. Após a expedição da requisição, o cancelamento será feito 
por solicitação imediata do juízo da execução ao presidente do tribunal.
Art. 43. Realizado o depósito em instituição financeira oficial (Caixa Econômica 
Federal ou Banco do Brasil S.A.) e havendo o cancelamento da requisição ou a 
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retificação para menor pelo juízo da execução, os recursos correspondentes 
serão devolvidos ao tribunal.
Título II
Da Ordem dos Pagamentos
Art. 44. O pagamento das requisições obedecerá estritamente à ordem prevista 
no art. 100 da Constituição Federal.
Parágrafo  único.  Na  hipótese  da  inexistência  de  créditos  orçamentários 
descentralizados ao tribunal, obedecer-se-á à ordem cronológica por entidade, 
em cada tribunal.
Art. 45. As requisições de natureza alimentar serão pagas em precedência às 
demais,  ainda  que  existam  requisições  de  natureza  comum  recebidas 
anteriormente nos tribunais.
Parágrafo único. A precedência prevista no caput deste artigo fica condicionada 
à existência dos créditos respectivos, observando-se as prioridades previstas 
no art. 100, § 2º, da CF.
Título III
Do Saque e Levantamento dos Depósitos
Art. 46. Os valores destinados aos pagamentos decorrentes de precatórios e 
de requisições de pequeno valor serão depositados pelos tribunais regionais 
federais  em  instituição  financeira  oficial,  abrindo-se  conta  remunerada  e 
individualizada para cada beneficiário.
§  1º  Os saques correspondentes a precatórios  de  natureza alimentícia  e  a 
RPVs serão feitos independentemente de alvará e reger-se-ão pelas normas 
aplicáveis  aos  depósitos  bancários,  com  o  prazo  de  até  24  horas  para  a 
agência efetuar o pagamento, a contar da apresentação dos documentos de 
identificação ao gerente.
§ 2º Os depósitos relativos a precatórios de natureza comum serão liberados 
mediante alvará ou meio equivalente.
§ 3º Os precatórios e RPVs expedidos pelas varas estaduais com competência 
delegada serão levantados mediante expedição de alvará ou meio equivalente 
pelo juízo da execução.
§ 4º Os valores sacados, com ou sem expedição de alvará, estarão sujeitos à 
retenção da contribuição para o PSS, se houver,  bem como do imposto de 
renda, nos termos da lei.
Art. 47. O tribunal regional federal comunicará a efetivação do depósito ao juízo 
da execução e este cientificará as partes.
Art. 48. No caso de penhora, arresto, sequestro, cessão de crédito posterior à 
apresentação  do  ofício  requisitório  e  sucessão  causa  mortis,  os  valores 
requisitados  ou  depositados  serão  convertidos  em  depósito  judicial, 
indisponível,  à ordem do juízo da execução, até ulterior deliberação sobre a 
titularidade do crédito.
Art.  49.  Qualquer  fato  anterior  ao  depósito  que  impeça  o  saque  será 
imediatamente comunicado pelo juízo da execução ao presidente do tribunal, 
que determinará o bloqueio até decisão final.
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Parágrafo único. Após o depósito, o bloqueio deverá ser determinado pelo juízo 
da execução ou pelo presidente do tribunal diretamente à instituição financeira, 
conforme dispuser regulamentação do tribunal.
Título IV
Do Regime Especial de Pagamento de Precatórios 
Art. 50. Nos precatórios estaduais, distritais e municipais de entidades optantes 
pelo regime especial de parcelamento de precatórios, previstos no art. 97 do 
ADCT, deverão ser observados os seguintes critérios:
I - a ordem cronológica dos precatórios obedecerá à data de apresentação do 
ofício requisitório no tribunal regional federal;
II - o tribunal regional federal deverá comunicar, até 20 de julho, à entidade 
devedora  os  precatórios  requisitados  em  1º  de  julho  com  a  finalidade  de 
inclusão na proposta orçamentária do exercício subsequente;
III - o tribunal regional federal deverá informar, até 20 de julho, ao tribunal de 
justiça  com  jurisdição  na  sede  da  entidade  devedora  optante  pelo  regime 
especial  de  parcelamento  a  relação  dos  precatórios  requisitados  em 1º  de 
julho, que estão submetidos ao regime especial de parcelamento.
Art. 51. Nos precatórios estaduais, distritais e municipais de entidades optantes 
pelo regime especial de parcelamento, a atualização monetária e os juros de 
mora dos valores requisitados serão calculados pelo tribunal de justiça.
Parágrafo  único.  Dos  valores  repassados  ao  tribunal  regional  federal  pelos 
tribunais  de justiça deverão ser consignados nos sistemas próprios aqueles 
referentes ao principal, correção monetária e juros.
Título V
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 52. Os precatórios parcelados expedidos até 1º de julho de 2009 não se 
submetem ao regime de compensação previsto nos §§ 9º e 10 do art. 100 da 
CF.
Art.  53. Nos precatórios da proposta orçamentária de 2011 nos quais foram 
apresentados,  pela  entidade  executada  devedora,  débitos  a  serem 
compensados, o tribunal colocará à disposição do juízo os valores depositados 
para que ele delibere acerca da compensação.
§ 1º Sendo deferida a compensação, o juízo da execução intimará o órgão de 
representação  judicial  da  entidade  executada,  para  que  informe  os  valores 
atualizados relativamente aos débitos deferidos, discriminadamente por código 
de receita, devendo a data de atualização do valor a ser compensado ser igual 
ou anterior a 1º de julho de 2010.
§  2º  Com  base  nas  informações  fornecidas  pelo  órgão  de  representação 
judicial  da  entidade  executada,  o  juízo  da  execução  emitirá  o  respectivo 
documento de arrecadação.
§  3º  Caso  seja  indeferida  a  compensação  ou  restando  saldo  em favor  do 
beneficiário, o juízo da execução expedirá o alvará de levantamento ou meio 
equivalente.
Art.  54.  O  saque  sem  expedição  de  alvará  (art.  46,  §  1º)  é  permitido 
relativamente às RPVs requisitadas pelas varas federais e juizados especiais 
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federais  a  partir  de  1º  de  janeiro  de  2005,  bem  como  aos  precatórios  de 
natureza alimentícia autuados nos tribunais após 1º de julho de 2004.
Art.  55.  Para  os  precatórios  já  expedidos  até  a  data  de  publicação  desta 
resolução, não se aplica o § 1º do art. 20.
Art.  56. Revogam-se a Resolução n. 55, de 14 de maio de 2009, e demais 
disposições em contrário.
Art. 57. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro ARI  PARGENDLER

RESOLUÇÃO N° 72/2010
Dispõe sobre as hipóteses de conversão em pecúnia de licençaprêmio não 
usufruída nem contada em dobro para aposentadoria, no âmbito da Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus.
”O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em essão ordinária 
hoje  realizada,  sob  a  presidência  do  Ex.mo.  Conselheiro  Milton  de  Moura 
França,  presentes  os  Ex.mos  Conselheiros  João  Oreste  Dalazen,  Carlos 
Alberto  Reis  de  Paula,  João  Batista  Brito  Pereira,  Maria  Cristina  Irigoyen 
Peduzzi,  Renato de Lacerda Paiva,  Maria Cesarineide de Souza Lima, Luís 
Carlos Cândido Martins Sotero da Silva, Gentil Pio de Oliveira, Márcia Andrea 
Farias da Silva e o Ex.mo Subprocurador-Geral do Trabalho, Dr. José Neto da 
Silva, representando o Ministério Público do Trabalho e o Juiz Renato Henry 
Sant’Anna,  representando  aANAMATRA.  Considerando  que  compete  ao 
Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho  expedir  normas  gerais  de 
procedimentos  relacionadas  a  gestão  de  pessoas  no  âmbito  da  Justiça  do 
Trabalho de primeiro e segundo graus, conforme o disposto no art. 5°, inciso II, 
de seu Regimento Interno;
Considerando que a Lei n° 9.527/97, de 10 de dezembro de 1997, possibilitou 
a conversão em pecúnia dos períodos de licençaprêmio, adquiridos na forma 
da  Lei  n°  8.112/90,  apenas  nos  casos  de  falecimento  do  servidor; 
Considerando que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Tribunal de 
Contas da União vêm entendendo que o servidor, ao se aposentar, tem direito 
à conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não usufruídos nem 
contados em dobro para aposentadoria;
Considerando a necessidade de uniformizar  as hipóteses de conversão em 
pecúnia de licença-prêmio não usufruída pelo servidor, no âmbito da Justiça do 
Trabalho de primeiro e segundo graus;
R E S O L V E:
Art.  1°  Os períodos de licença-prêmio por  assiduidade,  já  adquiridos e não 
usufruídos pelo servidor que vier a falecer, serão convertidos em pecúnia em 
favor de seus beneficiários.
Art. 2° Poderá ainda ser convertida em pecúnia a licença-prêmio do servidor 
que  se  aposentar,  desde  que  não  a  tenha  usufruído  em  atividade  nem 
computada  em  dobro  para  fins  de  jubilação,  nos  casos  de  comprovado 
impedimento de exercício do direito em época oportuna.
§1° A conversão da licença prêmio em pecúnia de que trata o caput deverá ser 
requerida pelo servidor quando de sua aposentadoria. 
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§2° O termo inicial do prazo prescricional de 5 anos, de que trata o art. 1° do 
Decreto n° 20.910/32, para o exercício do direito previsto no caput deste artigo, 
é contado da data da respectiva aposentadoria do servidor.
Art.  3º  A  conversão  em  pecúnia  das  licenças-prêmio  não  usufruídas  tem 
natureza indenizatória.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 27 de agosto de 2010.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho”

RESOLUÇÃO N° 73/2010
Altera  o  art.  17  da  Resolução  nº  68  do  Conselho  Superior  da  Justiça  do 
Trabalho.
O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em sessão ordinária 
hoje  realizada,  sob  a  presidência  do  Exmo.  Conselheiro  Milton  de  Moura 
França,  presentes  os  Exmos.  Conselheiros  Maria  Cristina  Irigoyen  Peduzzi, 
Renato  de  Lacerda  Paiva,  Maria  Cesarineide  de  Souza  Lima,  Luís  Carlos 
Cândido  Martins  Sotero  da  Silva,  Gilmar  Cavalieri,  Gentil  Pio  de  Oliveira  e 
Márcia Andrea Farias da Silva, o Ex.mo Subprocurador-Geral do Trabalho, Dr. 
José Neto da Silva, representando o Ministério Público do Trabalho, e o Ex.mo 
Juiz Luciano Athayde Chaves, Presidente da ANAMATRA,
Considerando a decisão proferida pelo Plenário no julgamento do Processo nº 
CSJT-PP-48481-23.2010.5.90.0000,
R E S O L V E:
Art. 1º O art. 17 da Resolução nº 68, de 21 de junho de 2010, que dispõe sobre 
aquisição, alienação, locação, condução, utilização, manutenção e controle de 
veículos no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, passa 
a vigorar com a seguinte redação: Art. 17. Nos Tribunais Regionais do Trabalho 
em que a condução de veículos não tiver sido terceirizada, essa atividade é 
restrita aos servidores ocupantes dos cargos que a possuam como atribuição.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22 de outubro de 2010.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

RESOLUÇÃO N.º 169
Altera a redação da Súmula nº 393 do TST.
O EGRÉGIO PLENO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em sessão 
extraordinária hoje realizada, sob a Presidência do Ex.moSr. Ministro Milton de 
Moura  França,  Presidente  do  Tribunal,  presentes  os  Ex.mos  Srs.  Ministros 
João  Oreste  Dalazen,  Vice-Presidente,  Carlos  Alberto  Reis  de  Paula, 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Antônio José de Barros Levenhagen, 
Ives  Gandra  da  Silva  Martins  Filho,  Brito  Pereira,  Maria  Cristina  Irigoyen 
Peduzzi, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira, Lelio Bentes Corrêa, 
Aloysio  Corrêa  da  Veiga,  Horácio  Raymundo  de  Senna  Pires,  Rosa  Maria 
Weber Candiota da Rosa, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Maria de 
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Assis Calsing, Dora Maria da Costa, Pedro Paulo Teixeira Manus, Fernando 
Eizo  Ono,  Guilherme  Augusto  Caputo  Bastos,  Márcio  Eurico  Vitral  Amaro, 
Walmir Oliveira da Costa, Maurício Godinho Delgado, Kátia Magalhães Arruda, 
Augusto César Leite de Carvalho e José Roberto Freire Pimenta e o Ex.mo Sr. 
Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Otavio Brito Lopes,
R E S O L V E U
Art. 1º A Súmula nº 393 do TST passa a vigorar com a seguinte redação:
“393. RECURSO ORDINÁRIO. EFEITO DEVOLUTIVO EM PROFUNDIDADE. 
ART.  515,  §1º,  DO CPC.  (redação alterada pelo Tribunal  Pleno na sessão 
realizada em 16.11.2010)
O efeito devolutivo em profundidade do recurso ordinário, que se extrai do § 1º 
do art. 515 do CPC, transfere ao Tribunal a apreciação dos fundamentos da 
inicial ou da defesa, não examinados pela sentença, ainda que não renovados 
em contrarrazões. Não se aplica, todavia, ao caso de pedido não apreciado na 
sentença, salvo a hipótese contida no § 3º do art. 515 do CPC.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de novembro de 2010.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

RESOLUÇÃO N.º 170
Altera  a  redação  da  Orientação  Jurisprudencial  nº  373  da  Subseção  I 
Especializada em Dissídios Individuais.
O EGRÉGIO PLENO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em sessão 
extraordinária hoje realizada, sob a Presidência do Ex.moSr. Ministro Milton de 
Moura  França,  Presidente  do  Tribunal,  presentes  os  Ex.mos  Srs.  Ministros 
João  Oreste  Dalazen,  Vice-  Presidente,  Carlos  Alberto  Reis  de  Paula, 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Antônio José de Barros Levenhagen, 
Ives  Gandra  da  Silva  Martins  Filho,  Brito  Pereira,  Maria  Cristina  Irigoyen 
Peduzzi, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira, Lelio Bentes Corrêa, 
Aloysio  Corrêa  da  Veiga,  Horácio  Raymundo  de  Senna  Pires,  Rosa  Maria 
Weber Candiota da Rosa, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Maria de 
Assis Calsing, Dora Maria da Costa, Pedro Paulo Teixeira Manus, Fernando 
Eizo  Ono,  Guilherme  Augusto  Caputo  Bastos,  Márcio  Eurico  Vitral  Amaro, 
Walmir Oliveira da Costa, Maurício Godinho Delgado, Kátia Magalhães Arruda, 
Augusto César Leite de Carvalho e José Roberto Freire Pimenta e o Ex.mo Sr. 
Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Otavio Brito Lopes,
R E S O L V E U
Art. 1º A Orientação Jurisprudencial nº 373 da Subseção I Especializada em 
Dissídios Individuais passa a vigorar com a seguinte redação:
“373.  REPRESENTAÇÃO.  PESSOA  JURÍDICA.  PROCURAÇÃO. 
INVALIDADE.  IDENTIFICAÇÃO  DO  OUTORGANTE  E  DE  SEU 
REPRESENTANTE (redação alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada 
em 16.11.2010 – IUJ-85600-06.2007.5.15.0000)
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É inválido o instrumento de mandato firmado em nome de pessoa jurídica 
que  não  contenha,  pelo  menos,  o  nome da  entidade  outorgante  e  do 
signatário da procuração, pois estes dados constituem elementos que os 
individualizam.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de novembro de 2010.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

RESOLUÇÃO N.º 171
Cancela a Orientação Jurisprudencial nº 293 da Subseção I Especializada em 
Dissídios Individuais e dá nova redação à Súmula n.º 353 do TST.
O EGRÉGIO PLENO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em sessão 
extraordinária hoje realizada, sob a Presidência do Ex.moSr. Ministro Milton de 
Moura  França,  Presidente  do  Tribunal,  presentes  os  Ex.mos  Srs.  Ministros 
João  Oreste  Dalazen,  Vice-Presidente,  Carlos  Alberto  Reis  de  Paula, 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Antônio José de Barros Levenhagen, 
Ives  Gandra  da  Silva  Martins  Filho,  Brito  Pereira,  Maria  Cristina  Irigoyen 
Peduzzi, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira, Lelio Bentes Corrêa, 
Aloysio  Corrêa  da  Veiga,  Horácio  Raymundo  de  Senna  Pires,  Rosa  Maria 
Weber Candiota da Rosa, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Maria de 
Assis Calsing, Dora Maria da Costa, Pedro Paulo Teixeira Manus, Fernando 
Eizo  Ono,  Guilherme  Augusto  Caputo  Bastos,  Márcio  Eurico  Vitral  Amaro, 
Walmir Oliveira da Costa, Maurício Godinho Delgado, Kátia Magalhães Arruda, 
Augusto César Leite de Carvalho e José Roberto Freire Pimenta e o Ex.mo Sr. 
Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Otavio Brito Lopes,
R E S O L V E U
Art.  1º  Cancelar  a  Orientação  Jurisprudencial  nº  293  da  Subseção  I 
Especializada em Dissídios Individuais.
Art. 2º A Súmula nº 353 do TST passa a vigorar com a seguinte redação:
“353.  EMBARGOS.  AGRAVO.  CABIMENTO  (incorporada  a  Orientação 
Jurisprudencial n.º 293 da SBDI-1 com nova redação)
Não cabem embargos para a Seção de Dissídios Individuais de decisão de 
Turma proferida em agravo, salvo:
a) da decisão que não conhece de agravo de instrumento ou de agravo pela 
ausência de pressupostos extrínsecos;
b) da decisão que nega provimento a agravo contra decisão monocrática do 
Relator,  em que  se  proclamou a  ausência  de  pressupostos  extrínsecos  de 
agravo de instrumento;
c) para revisão dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso de 
revista,  cuja  ausência  haja  sido  declarada  originariamente  pela  Turma  no 
julgamento do agravo;
d) para impugnar o conhecimento de agravo de instrumento;
e) para impugnar a imposição de multas previstas no art. 538, parágrafo único, 
do CPC, ou no art. 557, § 2º, do CPC;
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f)  contra  decisão  de  Turma  proferida  em  agravo  interposto  de  decisão 
monocrática do relator, baseada no art. 557, § 1º-A, do CPC. (ex-OJ nº 293 da 
SBDI-1 com nova redação)
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de novembro de 2010.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

RESOLUÇÃO N.º 172
Altera a redação da Súmula n.º 6 do TST.
O EGRÉGIO PLENO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em sessão 
extraordinária hoje realizada, sob a Presidência do Ex.moSr. Ministro Milton de 
Moura  França,  Presidente  do  Tribunal,  presentes  os  Ex.mos  Srs.  Ministros 
João  Oreste  Dalazen,  Vice-  Presidente,  Carlos  Alberto  Reis  de  Paula, 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Antônio José de Barros Levenhagen, 
Ives  Gandra  da  Silva  Martins  Filho,  Brito  Pereira,  Maria  Cristina  Irigoyen 
Peduzzi,  Renato de Lacerda Paiva,  Lelio Bentes Corrêa,  Aloysio  Corrêa da 
Veiga, Horácio Raymundo de Senna Pires, Rosa Maria Weber Candiota da 
Rosa, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Dora Maria da Costa, Pedro 
Paulo Teixeira Manus, Fernando Eizo Ono, Guilherme Augusto Caputo Bastos, 
Márcio  Eurico  Vitral  Amaro,  Walmir  Oliveira  da  Costa,  Maurício  Godinho 
Delgado, Kátia Magalhães Arruda, Augusto César Leite de Carvalho e José 
Roberto Freire Pimenta e o Ex.mo Sr. Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Otavio 
Brito Lopes,
R E S O L V E U
Art. 1º A Súmula nº 6 do TST passa a vigorar com a seguinte redação:
“6.  EQUIPARAÇÃO  SALARIAL.  ART.  461  DA  CLT  (redação  do  item  VI 
alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 16.11.2010)
I - Para os fins previstos no § 2º do art. 461 da CLT, só é válido o quadro de 
pessoal  organizado  em  carreira  quando  homologado  pelo  Ministério  do 
Trabalho,  excluindo-se,  apenas,  dessa  exigência  o  quadro  de  carreira  das 
entidades de direito público da administração direta, autárquica e fundacional 
aprovado por ato administrativo da autoridade competente. (ex-Súmula nº 06 – 
alterada pela Res. 104/2000, DJ 20.12.2000)
II - Para efeito de equiparação de salários em caso de trabalho igual, conta-se 
o tempo de serviço na função e não no emprego. (ex -Súmula nº 135 - RA 
102/1982, DJ 11.10.1982 e DJ 15.10.1982)
III  -  A  equiparação  salarial  só  é  possível  se  o  empregado  e  o  paradigma 
exercerem  a  mesma  função,  desempenhando  as  mesmas  tarefas,  não 
importando se os cargos têm, ou não, a mesma denominação. (ex-OJ da SBDI-
1 nº 328 - DJ 09.12.2003)
IV - É desnecessário que, ao tempo da reclamação sobre equiparação salarial, 
reclamante e paradigma estejam a serviço do estabelecimento, desde que o 
pedido se relacione com situação pretérita. (ex-Súmula nº 22 - RA 57/1970, 
DO-GB 27.11.1970)
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V  -  A  cessão  de  empregados  não  exclui  a  equiparação  salarial,  embora 
exercida  a  função  em  órgão  governamental  estranho  à  cedente,  se  esta 
responde pelos salários do paradigma e do reclamante. (ex-Súmula nº 111 - 
RA 102/1980, DJ 25.09.1980)
VI  -  Presentes  os  pressupostos  do  art.  461  da  CLT,  é  irrelevante  a 
circunstância de que o desnível salarial tenha origem em decisão judicial que 
beneficiou o paradigma, exceto se decorrente de vantagem pessoal,  de tese 
jurídica  superada pela  jurisprudência  de  Corte  Superior  ou,  na  hipótese de 
equiparação salarial em cadeia, se não demonstrada a presença dos requisitos 
da equiparação em relação ao paradigma que deu origem à pretensão, caso 
arguida a objeção pelo reclamado. (item alterado na sessão do Tribunal Pleno 
realizada em 16.11.2010)
VII  -  Desde  que  atendidos  os  requisitos  do  art.  461  da CLT,  é  possível  a 
equiparação salarial  de  trabalho  intelectual,  que pode ser  avaliado por  sua 
perfeição técnica, cuja aferição terá critérios objetivos. (ex-OJ da SBDI-1 nº 298 
- DJ 11.08.2003)
VIII  -  É do empregador o ônus da prova do fato impeditivo,  modificativo ou 
extintivo  da  equiparação  salarial.  (ex-Súmula  nº  68  -  RA  9/1977,  DJ 
11.02.1977)
IX - Na ação de equiparação salarial, a prescrição é parcial e só alcança as 
diferenças salariais  vencidas no período de 5 (cinco)  anos que precedeu o 
ajuizamento. (ex-Súmula nº 274 – alterada pela Res. 121/2003, DJ 21.11.2003)
X - O conceito de "mesma localidade" de que trata o art. 461 da CLT refere-se, 
em  princípio,  ao  mesmo  município,  ou  a  municípios  distintos  que, 
comprovadamente, pertençam à mesma região metropolitana. (ex-OJ da SBDI-
1 nº 252 - inserida em 13.03.2002)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de novembro de 2010.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

RESOLUÇÃO N.º 173
Altera a redação da Súmula n.º 337 do TST.
O EGRÉGIO PLENO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em sessão 
extraordinária hoje realizada, sob a Presidência do Ex.moSr. Ministro Milton de 
Moura  França,  Presidente  do  Tribunal,  presentes  os  Ex.mos  Srs.  Ministros 
João  Oreste  Dalazen,  Vice-Presidente,  Carlos  Alberto  Reis  de  Paula, 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Antônio José de Barros Levenhagen, 
Ives  Gandra  da  Silva  Martins  Filho,  Brito  Pereira,  Maria  Cristina  Irigoyen 
Peduzzi,  Renato de Lacerda Paiva,  Lelio Bentes Corrêa,  Aloysio  Corrêa da 
Veiga, Horácio Raymundo de Senna Pires, Rosa Maria Weber Candiota da 
Rosa, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Dora Maria da Costa, Pedro 
Paulo Teixeira Manus, Fernando Eizo Ono, Guilherme Augusto Caputo Bastos, 
Márcio  Eurico  Vitral  Amaro,  Walmir  Oliveira  da  Costa,  Maurício  Godinho 
Delgado, Kátia Magalhães Arruda, Augusto César Leite de Carvalho e José 
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Roberto Freire Pimenta e o Ex.mo Sr. Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Otavio 
Brito Lopes,
R E S O L V E U
Art. 1º A Súmula nº 337 do TST passa a vigorar com a seguinte redação:
“337.  COMPROVAÇÃO  DE  DIVERGÊNCIA  JURISPRUDENCIAL. 
RECURSOS DE REVISTA E DE EMBARGOS. (redação alterada pelo Tribunal 
Pleno em sessão realizada em 16.11.2010)
I - Para comprovação da divergência justificadora do recurso, é necessário que 
o recorrente:
a) Junte certidão ou cópia autenticada do acórdão paradigma ou cite a fonte 
oficial ou o repositório autorizado em que foi publicado; e
b)  Transcreva,  nas  razões  recursais,  as  ementas  e/ou  trechos  dos 
acórdãos trazidos à configuração do dissídio, demonstrando o conflito de 
teses que justifique o conhecimento do recurso, ainda que os acórdãos já 
se encontrem nos autos ou venham a ser juntados com o recurso. (ex-
Súmula nº 337 – alterada pela Res. 121/2003, DJ 21.11.2003);
II - A concessão de registro de publicação como repositório autorizado de 
jurisprudência do TST torna válidas todas as suas edições anteriores. (ex-
OJ nº 317 da SBDI-1 – DJ 11.08.2003);
III – A mera indicação da data de publicação, em fonte oficial, de aresto 
paradigma é inválida para comprovação de divergência jurisprudencial, 
nos  termos  do  item  I,  “a”,  desta  súmula,  quando  a  parte  pretende 
demonstrar  o  conflito  de teses mediante a transcrição de trechos que 
integram a fundamentação do acórdão divergente,  uma vez  que só se 
publicam o dispositivo e a ementa dos acórdãos;
IV – É válida para a comprovação da divergência jurisprudencial justificadora 
do  recurso  a  indicação de aresto  extraído  de  repositório  oficial  na  internet, 
sendo necessário que o recorrente transcreva o trecho divergente e aponte o 
sítio de onde foi extraído com a devida indicação do endereço do respectivo 
conteúdo na rede (URL – Universal Resource Locator).
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 16 de novembro de 2010.
Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

INSTRUÇÕES NORMATIVAS
 
INSTRUÇÃO NORMATIVA No- 1.085, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2010
Altera a Instrução Normativa RFB nº 1.052, de 5 de julho de 2010, que institui a 
Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).
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 art. 11 da Lei nº 8.218, de 29 de agosto 
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de 1991, com a redação dada pelo art. 72 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 
24 de agosto de 2001, no art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, nos 
arts. 10 e 11 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 
35 da Lei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009, e no Decreto nº 6.022, de 22 de 
janeiro de 2007, resolve:
Art. 1º O art. 3º da Instrução Normativa RFB nº 1.052, de 5 de julho de 2010, 
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º ....................................................................................
I - em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de abril de 2011, as 
pessoas  jurídicas  sujeitas  a  acompanhamento  econômico-tributário 
diferenciado, nos termos da Portaria RFB nº 2.923, de 16 de dezembro de 
2009, e sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda com base no Lucro 
Real;
...................................................................................................
§ 1º Fica facultada a entrega da EFD-PIS/Cofins às demais pessoas jurídicas 
não  obrigadas,  nos  termos  deste  artigo,  em  relação  aos  fatos  geradores 
ocorridos a partir de 1º de abril de 2011.
........................................................................................" (NR)
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
OTACÍLIO DANTAS CARTAXO

ATOS

Ato - Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos
ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS DA SDC
A COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DE PRECEDENTES NORMATIVOS 
do Tribunal Superior do Trabalho, em cumprimento ao disposto no art. 
175 do Regimento Interno,  republica as Orientações Jurisprudenciais de nºs 
19, 20 e 22 da Seção de Dissídios Coletivos desta Corte em decorrência da 
inserção de ementas a sua redação:
19.  DISSÍDIO  COLETIVO  CONTRA  EMPRESA.  LEGITIMAÇÃO  DA 
ENTIDADE  SINDICAL.  AUTORIZAÇÃO  DOS  TRABALHADORES 
DIRETAMENTE ENVOLVIDOS NO CONFLITO.
A legitimidade  da  entidade  sindical  para  a  instauração  da  instância  contra 
determinada  empresa  está  condicionada  à  prévia  autorização  dos 
trabalhadores da suscitada diretamente envolvidos no conflito.
20.  EMPREGADOS  SINDICALIZADOS.  ADMISSÃO  PREFERENCIAL. 
CONDIÇÃO VIOLADORA DO ART. 8º, V, DA CF/1988.
Viola  o  art.  8º,  V,  da  CF/1988  cláusula  de  instrumento  normativo  que 
estabelece  a  preferência,  na  contratação  de  mão  de  obra,  do  trabalhador 
sindicalizado sobre os demais. . 
22. LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" DO SINDICATO. CORRESPONDÊNCIA 
ENTRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS SETORES PROFISSIONAL E 
ECONÔMICO ENVOLVIDOS NO CONFLITO. NECESSIDADE. 
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É necessária a correspondência entre as atividades exercidas pelos setores 
profissional  e econômico,  a fim de legitimar  os envolvidos no conflito  a ser 
solucionado pela via do dissídio coletivo.
Brasília-DF, 10 de novembro de 2010.
IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO
Ministro  Presidente  da  Comissão  de  Jurisprudência  e  de  Precedentes 
Normativos
ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS DA SBDI-1 
A COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DE PRECEDENTES NORMATIVOS 
do Tribunal Superior do Trabalho, em cumprimento ao disposto no art. 
175 do Regimento Interno,  cancela a Orientação Jurisprudencial de n.º 179 
da  Subseção  I  Especializada  em  Dissídios  Individuais  desta  Corte  em 
decorrência da sua conversão na Orientação Jurisprudencial Transitória n.º 77 
da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais:
179.  BNDES.  ARTS.  224  A  226  DA  CLT.  APLICÁVEL  A  SEUS 
EMPREGADOS.
Até o advento da Lei nº 10.556, de 13.11.2002, era aplicável aos empregados 
do BNDES a jornada de trabalho dos bancários prevista nos arts. 224 a 226 da 
CLT.
Brasília-DF, 10 de novembro de 2010.
IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO
A COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DE PRECEDENTES NORMATIVOS 
do Tribunal Superior do Trabalho, em cumprimento ao disposto no art. 
175 do Regimento Interno,  republica as Orientações Jurisprudenciais de nºs 
13, 38, 51, 62, 110, 119, 142 e 199 da Subseção I Especializada em Dissídios 
Individuais desta Corte em decorrência da inserção de ementas a sua redação:
13. APPA. DECRETO-LEI N.º 779, DE 21.08.1969. DEPÓSITO RECURSAL E 
CUSTAS. NÃO ISENÇÃO.
A Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina -  APPA, vinculada à 
Administração  Pública  indireta,  não  é  isenta  do  recolhimento  do  depósito 
recursal e do pagamento das custas processuais por não ser beneficiária dos 
privilégios  previstos  no  Decreto-Lei  n.º  779,  de  21.08.1969,  ante  o  fato  de 
explorar  atividade  econômica com fins  lucrativos,  o  que  descaracteriza  sua 
natureza jurídica, igualando-a às empresas privadas.
Ajuricaba
38.  EMPREGADO  QUE  EXERCE  ATIVIDADE  RURAL.  EMPRESA  DE 
REFLORESTAMENTO.  PRESCRIÇÃO PRÓPRIA DO RURÍCOLA.  (LEI  N.º 
5.889,  DE 08.06.1973,  ART.  10,  E  DECRETO  N.º  73.626,  DE 12.02.1974, 
ART. 2º, § 4º).
O empregado que trabalha em empresa de reflorestamento, cuja atividade está 
diretamente ligada ao manuseio da terra e de matéria -prima, é rurícola e não 
industriário, nos termos do Decreto n.º 73.626, de 12.02.1974, art. 2º, § 4º, 
pouco importando que o fruto de seu trabalho seja destinado à indústria. Assim, 
aplica-se a prescrição própria dos rurícolas aos direitos desses empregados.
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51. LEGISLAÇÃO ELEITORAL. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE 
ECONOMIA MISTA.
Aos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista 
regidos pela CLT aplicam-se as vedações dispostas no art. 15 da Lei n.º 7.773, 
de 08.06.1989.
62. PREQUESTIONAMENTO. PRESSUPOSTO DE RECORRIBILIDADE EM 
APELO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. NECESSIDADE, AINDA QUE 
SE TRATE DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.
É necessário o prequestionamento como pressuposto de admissibilidade em 
recurso  de  natureza  extraordinária,  ainda  que  se  trate  de  incompetência 
absoluta.
110.  REPRESENTAÇÃO  IRREGULAR.  PROCURAÇÃO  APENAS  NOS 
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
A  existência  de  instrumento  de  mandato  apenas  nos  autos  de  agravo  de 
instrumento, ainda que em apenso, não legitima a atuação de advogado nos 
processos de que se originou o agravo.
119.  PREQUESTIONAMENTO  INEXIGÍVEL.  VIOLAÇÃO  NASCIDA  NA 
PRÓPRIA  DECISÃO  RECORRIDA.  SÚMULA  N.º  297  DO  TST. 
INAPLICÁVEL.
É inexigível o prequestionamento quando a violação indicada houver nascido 
na própria decisão recorrida. Inaplicável a Súmula n.º 297 do TST.
142.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  EFEITO  MODIFICATIVO.  VISTA  À 
PARTE CONTRÁRIA.
É passível de nulidade decisão que acolhe embargos de declaração com efeito 
modificativo sem que seja concedida oportunidade de manifestação prévia à 
parte contrária.
199. JOGO DO BICHO. CONTRATO DE TRABALHO. NULIDADE. OBJETO 
ILÍCITO.
É nulo  o  contrato  de  trabalho  celebrado  para  o  desempenho  de  atividade 
inerente à prática do jogo do bicho, ante a ilicitude de seu objeto, o que subtrai 
o requisito de validade para a formação do ato jurídico.
Brasília-DF, 10 de novembro de 2010.
IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO
Ministro  Presidente  da  Comissão  de  Jurisprudência  e  de  Precedentes 
Normativos
ORIENTAÇAO JURISPRUDENCIAL DA SBDI-1 TRANSITÓRIA
A COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DE PRECEDENTES NORMATIVOS 
do Tribunal Superior do Trabalho, em cumprimento ao disposto no art. 
175 do Regimento Interno,  publica a edição da Orientação Jurisprudencial 
Transitória de n.º 77 da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais
desta Corte em decorrência da conversão daOrientação Jurisprudencial n.º 179 
da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais:
77.  BNDES.  ARTS.  224  A  226  DA  CLT.  APLICÁVEL  A  SEUS 
EMPREGADOS.
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Até o advento da Lei nº 10.556, de 13.11.2002, era aplicável aos empregados 
do BNDES a jornada de trabalho dos bancários prevista nos arts. 224 a 226 da 
CLT.
Brasília-DF, 10 de novembro de 2010.
IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO
Ministro Presidente da Comissão de Jurisprudência
e de Precedentes Normativos

ATO No- 4, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2010
O  DIRETOR  DA  ESCOLA  NACIONAL  DE  FORMAÇÃO  E 
APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS DO TRABALHO,  no uso de suas 
atribuições  legais  e  regimentais  estabelecidas  no  art.  17  da  Resolução 
Administrativa nº 1.158/2006, que alterou a estrutura da Secretaria da Escola, 
com a redação dada pela Resolução Administrativa 1.363/2009, resolve:
Art. 1º Fica instituído o Comitê de Educação a Distância no âmbito do Sistema 
Integrado de Formação da Magistratura do Trabalho - SIFMT.
Art. 2º O Comitê de Educação a Distância do Sistema Integrado de Formação 
da  Magistratura  do  Trabalho  tem  por  objetivo  principal  proporcionar  a 
integração das ações de formação e capacitação dos Magistrados promovidas 
por  meio  de  Educação  a  Distância  e  desenvolvidas  pelas  Escolas 
Judiciais,visando inclusive ao atendimento de metas de capacitação que forem 
estabelecidas pela ENAMAT, em conformidade com a Resolução desta Escola 
nº 7/2010.
Art. 3º O Comitê de Educação a Distância é composto por 6 (seis) membros, 
sendo  um  membro  representante  da  ENAMAT  e  cinco  membros 
representantes das Escolas Judiciais.
§ 1º Os representantes das Escolas Judiciais serão escolhidos pelo Diretor da 
ENAMAT, de forma a atender a representatividade das regiões geográficas, 
sendo um para cada Região.
§ 2º O Comitê de Educação a Distância será coordenado pelo representante da 
ENAMAT.
Art. 4º - São atribuições do Comitê de Educação a Distância:
I  - ajudar a disseminar na Magistratura do Trabalho a educação a distância 
como forma efetiva de aprendizagem;
II - assistir as Escolas Judiciais em assuntos relacionados à metodologia e à 
infraestrutura tecnológica para educação a distância;
III  -  incentivar  e  viabilizar  a  oferta  de  vagas  entre  as  Regiões  em  cursos 
oferecidos nessa modalidade;
IV  -  auxiliar  na  implementação  das  diretrizes  de  educação  a  distância 
estabelecidas pela ENAMAT.
Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN
Diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do 
Trabalho
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ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL N - 47, DE 
2010.
O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL, cumprindo o que 
dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos 
termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 507, de 5 de 
outubro de 2010, que "Institui hipóteses específicas de sanção disciplinar para 
a violação de sigilo fiscal e disciplina o instrumento de mandato que confere 
poderes a terceiros para praticar atos perante órgão da administração pública 
que  impliquem  fornecimento  de  dado  protegido  pelo  sigilo  fiscal",  tem sua 
vigência prorrogada pelo período de sessenta dias.
Congresso Nacional, em 24 de novembro de 2010
Senador JOSÉ SARNEY
Presidente da Mesa do Congresso Nacional

ATO
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA SBDI-1
A COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DE PRECEDENTES NORMATIVOS 
do Tribunal Superior do Trabalho,  em cumprimento ao disposto no art. 175 
do  Regimento  Interno,  republica  a  Orientação  Jurisprudencial  de  nº  62  da 
Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte em decorrência 
de erro material:
62.  PREQUESTIONAMENTO.  PRESSUPOSTO  DE  ADMISSIBILIDADE  EM 
APELO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA.  NECESSIDADE,  AINDA QUE 
SE TRATE DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.
É necessário o prequestionamento como pressuposto de admissibilidade em 
recurso  de  natureza  extraordinária,  ainda  que  se  trate  de  incompetência 
absoluta.
Brasília-DF, 19 de novembro de 2010.
IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO
Ministro  Presidente  da  Comissão  de  Jurisprudência  e  de  Precedentes 
Normativos

ATO CONJUNTO TST. CSJT. GP Nº  17, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010. 
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Abre ao Orçamento da Justiça do Trabalho, em favor dos Tribunais Regionais 

do  Trabalho  da  4ª  e  15ª  Regiões,  crédito  suplementar  no  valor  global  de 

R$3.600.000,00  para  reforço  de  dotação  constante  da  Lei  Orçamentária 

vigente.

O  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO  TRABALHO  E  DO 

CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO  TRABALHO,  no  uso  de  suas 
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atribuições legais e regimentais, Considerando os termos do art. 57 da Lei n.º 

12.017/09, de 12 de agosto de 2009, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 

2010,  c/c  com o  art.  4º  da  Lei  n.º  12.214,  de  26  de  janeiro  de  2010,  Lei 

Orçamentária  Anual  -  LOA  2010,  e  as  disposições  contidas  na  Portaria 

SOF/MP n.º 4, de 17 de fevereiro de 2010, e no Ato Conjunto TST/CSJT n.º 3, 

de 12 de março de 2010, resolve:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal 

Superior  do  Trabalho  e  dos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  da  4ª  e  15ª 

Regiões, crédito suplementar, tipo 401 com compensação, no valor global de 

R$ 3.600.000,00 para atender às programações constantes do Anexo I deste 

Ato.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão 

da anulação parcial de dotações orçamentárias, até o limite autorizado na Lei 

Orçamentária Anual, conforme indicado no Anexo II deste Ato.

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

Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA

Anexo (vide legislação)

ATO CONJUNTO TST.CSJT.GP Nº  19, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010. 
Abre ao Orçamento da Justiça do Trabalho, em favor dos Tribunais Regionais 

do  Trabalho  da  4ª,  6ª,  7ª,  11ª,  14ª,  15ª,  16ª,  17ª,  18ª,  19ª,  21ª,  22ª  e  23ª 

Regiões, crédito suplementar no valor global de R$ 5.934.000,00 para reforço 

de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.

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 art. 57 da Lei n.º 

12.017/09, de 12 de agosto de 2009, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 

2010,  c/c  com o  art.  4º  da  Lei  n.º  12.214,  de  26  de  janeiro  de  2010,  Lei 

Orçamentária  Anual  -  LOA  2010,  e  as  disposições  contidas  na  Portaria 
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SOF/MP n.º 4, de 17 de fevereiro de 2010, e no Ato Conjunto TST/CSJT n.º 3, 

de 12 de março de 2010, resolve:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Justiça do Trabalho, em favor do Tribunal 

Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho da 4ª, 6ª, 7ª, 11ª, 

14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 21ª, 22ª e 23ª Regiões, crédito suplementar, tipo 

400 com compensação, no valor global de R$ 5.934.000,00 para atender às 

programações constantes do Anexo I deste Ato.

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão 

da anulação parcial de dotações orçamentárias, até o limite autorizado na Lei 

Orçamentária Anual, conforme indicado no Anexo II deste Ato.

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

Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA

Anexo (vide legislação)

ATO CSJT.GP Nº 193, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2010.
Abre ao Orçamento da Justiça do Trabalho, em favor dos Tribunais Regionais

do Trabalho da 1ª, 2ª, 4ª, 10ª, 13ª, 18ª, 20ª e 24ª Regiões, crédito suplementar

no valor global de R$ 5.155.513,00 para reforço de dotação constante da Lei 

Orçamentária vigente.

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 

no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando os termos do art. 

57  da  Lei  n.º  12.017/09,  de  12  de  agosto  de  2009,  Lei  de  Diretrizes 

Orçamentárias - LDO 2010, c/c com o art. 4º da Lei n.º 12.214, de 26 de janeiro 

de 2010, Lei Orçamentária Anual - LOA 2010, e as disposições contidas na 

Portaria  SOF/MP  n.º  4,  de  17  de  fevereiro  de  2010,  e  no  Ato  Conjunto 

TST/CSJT n.º 3, de 12 de março de 2010, resolve:

Art.  1º  Fica  aberto  ao  Orçamento  da  Justiça  do  Trabalho,  em  favor  dos 

Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª, 2ª, 4ª, 10ª, 13ª, 18ª, 20ª e 24ª Regiões, 

crédito  suplementar,  tipo  410  com  compensação,  no  valor  global  de  R$ 

5.155.513,00 para atender às programações constantes do Anexo I deste Ato.
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Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão 

da anulação parcial de dotações orçamentárias, até o limite autorizado na Lei 

Orçamentária Anual, conforme indicado no Anexo II deste Ato.

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

Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA

Anexo (vide legislação)

ATO SEJUD.GP N.º 559/2010. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
Altera  o  ATO.SEJUD.GP.Nº  342/2010,  de  27  de  julho  de  2010,  que 

regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito do Tribunal Superior do 

Trabalho.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, 

R E S O L V E

Art. 1º Os arts.  5º, 14 e 17 do ATO.SEJUD.Nº 342/2010, de 27 de julho de 

2010, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º ......................................................................................

§ 1º Transcorrido o prazo de um ano de sua apresentação, as petições serão 

eliminadas.

§ 2º As peças em meio físico apresentadas pelas partes da tribuna das salas 

de  sessões,  vinculadas  a  processos  eletrônicos,  serão  encaminhadas  à 

Coordenadoria de Cadastramento Processual para os procedimentos descritos 

no ‘caput’ e no § 1º.”

“Art. 14 Os esclarecimentos sobre o conteúdo ilegível de peças digitalizadas ou 

a sua ausência no arquivo eletrônico, desde que comprometam a análise do 

processo,  deverão  ser  solicitados,  via  Malote  Digital,  pelas  Secretarias  dos 

Órgãos Judicantes, Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, 

Secretaria  Judiciária  ou  Coordenadoria  de  Recursos,  por  determinação  dos 

Ministros, ao Tribunal que mantém a guarda dos processos físicos.”

“Art. 17 .......................................................................................
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§ 4º O processo físico que tramite conjuntamente com o processo eletrônico 

deverá  ser  digitalizado  e  incluído  no  fluxo  eletrônico  pelas  Secretarias  dos 

Órgãos Judicantes, Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho 

ou Coordenadoria de Recursos, mediante despacho dos Ministros.”

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

Art. 3º A Secretaria Judiciária providenciará a republicação do ATO.SEJUD.Nº 

342/2010, com as alterações introduzidas neste Ato.

Publique-se.

Brasília,30 de novembro de 2010.

Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

ATO SEJUD.GP N.º 342/2010.  TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
Regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito do Tribunal Superior do 

Trabalho.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, Considerando a Instrução Normativa n.º 30, 

que regulamenta, no âmbito da Justiça do Trabalho, a Lei n.º 11.419, de 19 de 

dezembro de 2006;

Considerando o Ato Conjunto TST/CSJT n.º 10, de 28 de junho de 2010, que 

regulamenta a transmissão de peças processuais, por meio eletrônico, entre os 

Tribunais Regionais do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho e dá outras 

providências,

R E S O L V E

Da Tramitação do Processo Eletrônico no TST 

Art.  1.º  Os  processos  judiciais  que  ingressarem  no  Tribunal  Superior  do 

Trabalho, a partir de 2 de agosto de 2010, tramitarão em meio eletrônico.

Art.  2.º  O processo judicial  eletrônico, para os fins deste Ato, será formado 

pelos  arquivos  enviados  pelos  Tribunais  Regionais  do  Trabalho,  na  forma 

prevista  no  Ato  Conjunto  TST/CSJT  n.º  10/2010,  petições  e  documentos 

35



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

apresentados  pelas  partes,  atos  processuais  praticados  nesta  Corte  e 

pareceres emitidos pelo Ministério Público do Trabalho.

Art.  3.º Os atos processuais praticados pelos Ministros e servidores do TST 

serão assinados eletronicamente, nos termos da Lei n.º 11.419/2006.

Art.  4.º  As  peças processuais  apresentadas pelas  partes continuarão a ser 

protocoladas  pelos  meios  hoje  disponíveis,  até  o  desenvolvimento  de 

ferramentas eletrônicas específicas.

Art.  5.º  As  petições  apresentadas  em  meio  físico,  vinculadas  a  processos 

eletrônicos,  serão  digitalizadas  pela  Coordenadoria  de  Cadastramento 

Processual e mantidas em guarda provisória por um ano, podendo ser retiradas 

pelas partes após o sexto mês.

§ 1º Transcorrido o prazo de um ano de sua apresentação, as petições serão 

eliminadas.

§ 2º As peças em meio físico apresentadas pelas partes da tribuna das salas 

de  sessões,  vinculadas  a  processos  eletrônicos,  serão  encaminhadas  à 

Coordenadoria de Cadastramento Processual para os procedimentos descritos 

no ‘caput’ e no § 1º.

Art. 6.º A remessa do processo eletrônico ao TRT de origem para diligências ou 

baixa definitiva obedecerá ao disposto no Ato Conjunto TST/CSJT n.º 10/2010, 

de 28 de junho de 2010.

Da Visualização dos Processos por Usuários Externos 

Art. 7.º A visualização dos processos eletrônicos é um serviço disponível no 

sítio do TST a advogados e procuradores, mediante cadastro, e, não possui 

efeito de intimação.

Art.  8.º  São considerados usuários  externos os  advogados,  procuradores  e 

demais representantes judiciais dos entes públicos.

Parágrafo único. As procuradorias poderão indicar servidores para acessar o 

sistema de visualização de processos eletrônicos.

Art. 9.º Os procuradores do Ministério Público do Trabalho deverão anexar, por 

meio eletrônico, o seu parecer.
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Parágrafo  único.  Os  pareceres  anexados  aos  processos  serão  assinados 

eletronicamente, na forma da Lei n.º 11.419/2006.

Art. 10 As secretarias dos órgãos judicantes e a Coordenadoria de Recursos 

manterão, em suas dependências, terminais de computadores disponíveis para 

visualização do processo eletrônico, sendo facultada a gravação da íntegra do 

processo em dispositivo eletrônico.

Parágrafo único. A visualização dos processos eletrônicos que tramitam em 

segredo de justiça estará disponível apenas às partes e aos seus procuradores 

constituídos no feito.

Do Cadastro de Advogados

Art. 11 O cadastro de advogado regularmente inscrito na OAB será realizado 

com o preenchimento de formulário disponível no sistema de visualização de 

peças, no sítio do TST (www.tst.jus.br),§ 1º A validação é realizada mediante o 

comparecimento do usuário à Secretaria Judiciária do TST, munido do original 

dos documentos indicados no formulário, vedada a possibilidade da validação 

por despachante ou procurador.

§ 2º O usuário que preencher o cadastro utilizando o certificado digital (ICP-

Brasil) fica dispensado da validação presencial.

§  3º  Validado  o  cadastro,  o  advogado  será  credenciado  e  receberá,  no 

endereço eletrônico indicado no formulário, o login e a senha para acesso ao 

sistema.

Do Cadastro de Procuradores e Servidores Autorizados 

Art.  12  As  procuradorias  deverão  encaminhar  previamente  à  Secretaria 

Judiciária, por meio do endereço eletrônico pe_cadastro@tst.jus.br, a relação 

de  procuradores  e  de  servidores  autorizados  a  realizar  o  cadastro  com os 

dados constantes da tabela contida no Anexodeste Ato.

Art. 13 O cadastro de procuradores e de servidores autorizados será realizado 

com  a  inserção  do  respectivo  CPF  em  campo  específico  do  sistema  de 

visualização de peças disponível no sítio do TST.
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Parágrafo único. Após a validação do cadastro pela Secretaria Judiciária,  o 

procurador ou o servidor autorizado será credenciado e, receberá, no endereço 

eletrônico  corporativo  indicado,  o  login  e  a  senha  para  visualização  dos 

processos.

Disposições Finais e Transitórias

Art. 14 Os esclarecimentos sobre o conteúdo ilegível de peças digitalizadas ou 

a sua ausência no arquivo eletrônico, desde que comprometam a análise do 

processo,  deverão  ser  solicitados,  via  Malote  Digital,  pelas  Secretarias  dos 

Órgãos Judicantes, Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, 

Secretaria  Judiciária  ou  Coordenadoria  de  Recursos,  por  determinação  dos 

Ministros, ao Tribunal que mantém a guarda dos processos físicos.

Art. 15 As intimações pessoais, exigidas por força de lei, serão realizadas pelo 

meio  hoje  disponível  até  o  desenvolvimento  de  ferramenta  própria  para 

intimação eletrônica.

Parágrafo  único.  As  peças  a  que  se  refere  o  caput  serão  digitalizadas  e 

anexadas ao processo eletrônico pela unidade responsável pela expedição do 

ofício.

Art. 16 As alterações no cadastro de advogados, procuradores e servidores das 

procuradorias  deverão ser  comunicadas à Secretaria  Judiciária  do  TST por 

meio do endereço eletrônico pe_cadastro@tst.jus.br.

Art. 17 Os feitos pendentes na data do início de vigência deste Ato continuarão 

a tramitar em autos físicos, permitida a sua conversão para meio eletrônico, 

mediante a digitalização dos autos.

§1º Realizada a conversão, o processo passa a tramitar exclusivamente em 

meio eletrônico.

§2º A conversão deverá ser certificada nos autos eletrônicos e nos físicos.

§3º Os processos físicos em tramitação no TST que forem incluídos no fluxo 

eletrônico  serão  devolvidos  ao  TRT  de  origem  e  aqueles  relativos  à 

competência originária desta Corte serão arquivados.
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§ 4º O processo físico que tramite conjuntamente com o processo eletrônico 

deverá  ser  digitalizado  e  incluído  no  fluxo  eletrônico  pelas  Secretarias  dos 

Órgãos Judicantes, Secretaria da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho 

ou Coordenadoria de Recursos, mediante despacho dos Ministros.

Art.  18  Os  casos  não  previstos  neste  Ato  deverão  ser  submetidos, 

formalmente, à apreciação da Presidência do Tribunal.

Art. 19 Este Ato entra em vigor em 2 de agosto de 2010 e revoga o Ato n.º 677/

TST.SEJUD.GP, de 4 de novembro de 2009.

Publique-se.

Brasília, 27 de julho de 2010.

Ministro MILTON DE MOURA FRANÇA

Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

(*)  Republicado em razão das alterações introduzidas pelo  ATO.SEJUD.GP 

N.º559/2010

E D I T A I S

Direção-Geral de Coordenação Administrativa
Edital
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 2ª Vara do Trabalho 
de  Passo  Fundo,  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 dar-
se-á  nos  termos  do  ordenamento  jurídico  vigente.  Porto  Alegre,  09  de 
novembro  de  2010.  Ass.  Desembargador  CARLOS ALBERTO ROBINSON, 
Presidente do TRT da 4ª Região.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o que consta 
no  Processo  Administrativo  Eletrônico  nº  0007493-46.2010.5.04.0000  (PA), 
FAZ SABER, aos Excelentíssimos Juízes do Trabalho Substitutos do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região, que foi autorizado pelo Órgão Especial, na 
sessão do dia  29  de  outubro  de  2010,  o  início  do  procedimento  relativo  à 
permuta  entre  os  Juízes  Substitutos  PAULO  JOSÉ OLIVEIRA DE NADAI, 
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integrante dos quadros deste Tribunal Regional do Trabalho e  ANA PAULA 
KEPPELER FRAGA, integrante dos quadros do Tribunal Tribunal Regional do 
Trabalho da 9ª Região (Paraná), ficando aberto o prazo de 08 (oito) dias para 
impugnação ou exercício do direito de preferência pelos Juízes substitutos com 
maior antigüidade na classe, nos termos da Resolução nº 32/2007 do Conselho 
Nacional  de  Justiça.  Porto  Alegre,  09  de  novembro  de  2010.  Ass. 
Desembargador  CARLOS ALBERTO ROBINSON,  Presidente do TRT da 4ª 
Região.

D I V E R S O S

OFÍCIO TED Nº 22.051/2010 do TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA DA 
OAB/RS (28.10.2010) - Informa que o advogado Daltro Iva Marques – OAB/RS 
35.004,  se  encontra  suspenso  do  exercício  profissional,  em  todo  território 
nacional,  por  infração  ao  artigo  34,  da  Lei  8.906/94.  Sabrina  Zasso  – 
Coordenadora do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/RS. 

ORIENTAÇÃO  NORMATIVA  Nº  10,  DE  5  DE  NOVEMBRO  DE  2010  - 
Estabelece orientação aos órgãos e entidades integrantes do SIPEC quanto à 
concessão de aposentadoria especial de que trata o art. 57 da Lei nº 8.213, de 
24  de  julho  de  1991 (Regime Geral  de  Previdência  Social),  aos  servidores 
públicos federais amparados por Mandados de Injunção.
O  SECRETÁRIO  DE  RECURSOS  HUMANOS  DO  MINISTÉRIO  DO 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso I do art. 35 do Anexo I ao Decreto nº 7.063, de 13 de janeiro de 
2010, resolve:
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Orientação Normativa uniformiza, no âmbito do Sistema de Pessoal 
Civil  da  União  -  SIPEC,  os  procedimentos  relacionados  à  concessão  de 
aposentadoria especial prevista no art. 57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, de que trata o Regime Geral de Previdência Social - RGPS, ao servidor 
público federal amparado por decisão em Mandado de Injunção julgado pelo 
Supremo Tribunal Federal.
§1º Farão jus à aposentadoria especial de que trata o caput deste artigo os 
servidores  públicos  federais  alcançados  por  decisões  em  Mandados  de 
Injunção, individualmente, ou substituídos em ações coletivas, enquanto houver 
omissão legislativa.
§2º As decisões a que se referem o parágrafo anterior, exaradas pelo Supremo 
Tribunal Federal nos autos de Mandados de Injunção, tratam da concessão de 
aposentadoria especial  e da conversão de tempo de serviço aos servidores 
públicos federais com base na legislação previdenciária.
DA APOSENTADORIA ESPECIAL
Art.  2º  A  aposentadoria  especial  será  concedida  ao  servidor  que  exerceu 
atividades no serviço público federal, em condições especiais, que prejudiquem 
a saúde ou a integridade física, exposto a agentes nocivos químicos, físicos, 
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biológicos  ou  associação  de  agentes  prejudiciais  à  saúde  ou  à  integridade 
física, pelo período de 25 anos de trabalho permanente, não ocasional nem 
intermitente.
Parágrafo único. Para efeito das disposições do caput deste artigo, considera-
se trabalho permanente aquele que é exercido de forma não ocasional nem 
intermitente,  no  qual  a  exposição  do  servidor  ao  agente  nocivo  seja 
indissociável da prestação do serviço público.
Art.  3º  O  provento  decorrente  da  aposentadoria  especial  será  calculado 
conforme estabelece a Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004, ou seja, pela 
média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para 
as  contribuições  do  servidor  aos  regimes  de  previdência  a  que  esteve 
vinculado, atualizadas pelo INPC, correspondentes a 80% (oitenta por cento) 
de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde 
o  início  da  contribuição,  se  posterior  àquela  competência,  até  o  mês  da 
concessão da aposentadoria.
Parágrafo único. O provento decorrente da aposentadoria especial não poderá 
ser superior à remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentação.
Art. 4º O servidor aposentado com fundamento na aposentadoria especial de 
que  trata  esta  Orientação  Normativa  permanecerá  vinculado  ao  Plano  de 
Seguridade Social e não fará jus à paridade constitucional.
Art.  5º  O  efeito  financeiro  decorrente  do  benefício  terá  início  na  data  de 
publicação do ato concessório de aposentadoria no Diário Oficial da União, e 
serão vedados quaisquer pagamentos retroativos a título de proventos.
Art.  6º  Para  a  concessão  da  aposentadoria  especial  de  que  trata  esta 
Orientação Normativa não serão consideradas a contagem de tempo em dobro 
da licença-prêmio e a desaverbação do tempo utilizado para a concessão do 
benefício de aposentadoria.
Art.  7º  Para  efeito  de  lançamento  de  dados  no  Sistema  Integrado  de 
Administração de Recursos Humanos - SIAPE, ou para a elaboração do ato 
concessório  de  aposentadoria,  o  fundamento  a  ser  utilizado  é  o  de 
"Aposentadoria Especial amparada por decisão em Mandado de Injunção".
DO ABONO DE PERMANÊNCIA
Art.  8º  Os  servidores  que  atenderem  aos  requisitos  para  a  aposentadoria 
especial de que trata esta Orientação Normativa farão jus ao pagamento do 
abono de permanência, desde que atendidas as seguintes condições:
I  -  § 19 do art.  40 da Constituição Federal  de 1988,  incluído pela Emenda 
Constitucional nº 41/2003:
a) tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco 
anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria;
b) sessenta anos de idade e trinta e cinco anos de tempo de contribuição, se 
homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta anos de contribuição, se 
mulher.
II - § 5º do art. 2º da Emenda Constitucional nº 41/2003:
a) cinquenta e três anos de idade, se homem, e quarenta e oito anos de idade, 
se mulher;
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b) cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria;
c) tempo de contribuição mínima de trinta e cinco anos, se homem, e trinta 
anos, se mulher; e 
d) período adicional de contribuição equivalente a vinte por cento do tempo 
que, na data de publicação da Emenda Constitucional  nº 20, de 1998,  que 
faltaria para atingir o limite de tempo constante da alínea "a" deste inciso.
III - § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional nº 41/2003:
a) atendimento aos requisitos para a aposentadoria com base nos critérios da 
legislação vigente até 31 de dezembro de 2003, data da publicação da Emenda 
Constitucional nº 41, de 2003; e
b) tempo de contribuição mínima de vinte e cinco anos, se mulher, ou trinta 
anos, se homem.
DA CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM
Art. 9º O tempo de serviço exercido em condições especiais será convertido 
em tempo comum, utilizando-se os fatores de conversão de 1,2 para a mulher 
e de 1,4 para o homem.
Parágrafo único. O tempo convertido na forma do caput poderá ser utilizado 
para a aposentadoria prevista no art. 40 da Constituição Federal, na Emenda 
Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e na Emenda Constitucional 
nº 47, de 5 de junho de 2005, exceto nos casos da aposentadoria especial de 
professor de que trata o § 5º do art. 40 da Constituição Federal.
Art. 10. O tempo de serviço especial convertido em tempo comum poderá ser 
utilizado para revisão de abono de permanência e de aposentadoria, quando 
for o caso. 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11. São considerados como tempo de serviço especial, desde que, à data 
do  afastamento  ou  licença,  o  servidor  estivesse  exercendo  atividades  em 
condições  especiais  que  prejudiquem  a  saúde  ou  a  integridade  física,  os 
seguintes registros:
I - férias;
II - casamento, doação de sangue, alistamento como eleitor, participação em 
júri;
III - luto;
IV - licenças:
a)para tratamento da própria saúde;
b)à gestante, à adotante e à paternidade; e
c)em decorrência de acidente em serviço.
Art.  12. Para a concessão do benefício da aposentadoria especial  e para a 
conversão de tempo especial em tempo comum, no caso em que o servidor 
esteja amparado por decisão em Mandado de Injunção julgado pelo Supremo 
Tribunal Federal, é obrigatória a instrução do procedimento administrativo de 
reconhecimento do tempo de serviço público exercido sob condições especiais, 
prejudiciais  à  saúde  ou  à  integridade  física,  nos  moldes  disciplinados  pela 
Instrução Normativa nº 1, de 22 de julho de 2010, publicada no D.O.U de 27 de 
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julho de 2010, da Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPS, inclusive 
com a juntada dos seguintes documentos:
I  -  cópia  da  decisão do  Mandado  de  Injunção,  na  qual  conste  o  nome do 
substituído ou da categoria profissional, quando for o caso; e
II  -  declaração  ou  contracheque  comprovando  vínculo  com o  substituto  na 
ação, quando for o caso.
Art.  13. É vedada a desaverbação do tempo de licença-prêmio contado em 
dobro  para  fins  de  aposentadoria  pelo  art.  40  da  CF,  arts.  2º,  3º  e  6º  da 
Emenda Constitucional nº 41, de 2003, e art. 3º da Emenda Constitucional nº 
47, de 2005, que tenha gerado efeito tanto para gozo quanto para a concessão 
de abono de permanência.
Art.  14.  Compete  aos  dirigentes  de  Recursos  Humanos  a  execução  das 
aposentadorias especiais e da conversão do tempo especial, observando-se as 
decisões judiciais proferidas e as disposições estabelecidas nesta Orientação 
Normativa e na Instrução Normativa nº 1, de 2010, da SPS, ficando sujeitos à 
responsabilização administrativa, civil e penal quanto aos atos de concessão 
indevidos, ou que causem prejuízo ao erário.
Art. 15. Fica revogada a Orientação Normativa SRH nº 6, de 21 de junho de 
2010, publicada em 22 de junho de 2010.
Art. 16. Esta Orientação Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
DUVANIER PAIVA FERREIRA

Ofício SDF/POA nº 465/2010 (16.11.2010) – Informa que o reclamante Cesar 
Domingos  da  Silva  está  impedido  de  ajuizar  reclamatória  na  Justiça  do 
Trabalho até 15.03.11, pois incurso nos artigos 731 e 732 da CLT. 

Ofício-Circular  nº  960/SG,  (16.11.2010)  –  Informa  que  as  petições, 
requerimentos  iniciais,  informações  e  qualquer  outro  ato  referente  a 
procedimentos em curso perante o Conselho Nacional de Justiça deverão ser 
encaminhados diretamente pelo sistema e-CNJ.

Ofício/TED nº 23.545/2010, de 17.11.2010. (Protocolado em 23.11.2010) - O 
Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/RS, Sérgio Leal Martinez, 
informa que se encontra regular a situação cadastral do advogado Guilherme 
Rodrigues Soares (OAB/RS 72.372), a contar de  11.11.2010.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECISÃO NORMATIVA Nº 108, DE 24 
DE NOVEMBRO DE 2010.
Dispõe  acerca  das  unidades  jurisdicionadas  cujos  responsáveis  devem 

apresentar relatório de gestão referente ao exercício de 2011, especificando a 

organização, a forma, os conteúdos e os prazos de apresentação, nos termos 

do art. 3º da Instrução Normativa TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010.
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O  TRIBUNAL  DE  CONTAS  DA  UNIÃO,  no  uso  de  suas  atribuições 

constitucionais, legais e regimentais, e Considerando o poder regulamentar que 

lhe confere o art.  3º da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, para expedir 

normativos  sobre  matéria  de  suas  atribuições  e  sobre  a  organização  dos 

processos que lhe devam ser submetidos, obrigando ao seu cumprimento, sob

pena de responsabilidade; 

Considerando as disposições contidas na Instrução Normativa TCU nº 63, de 

1º  de  setembro  de  2010,  em  especial  no  art.  3º,  bem  como  os  estudos 

desenvolvidos no âmbito do TC 028.986/2010-5, resolve:

Art.  1º.  A  organização  e  a  apresentação  dos  relatórios  de  gestão  pelas 

unidades  jurisdicionadas  ao  Tribunal  de  Contas  da  União  referentes  ao 

exercício de 2011 obedecerão às disposições da Instrução Normativa TCU nº 

63, de 1º de setembro de 2010, e desta decisão normativa.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste artigo, consideram-se 

jurisdicionadas ao Tribunal  as unidades que se enquadrem em pelo menos 

uma das classificações dispostas no art. 2º da IN TCU nº 63/2010.

Art. 2º. Para definição da forma de apresentação dos conteúdos dos relatórios 

de  gestão,  as  unidades  jurisdicionadas  observarão  as  classificações 

estabelecidas no art. 5º da IN TCU nº 63/2010, assim como as configurações 

dispostas no Anexo I e na portaria de que trata o art. 4º, § 3º, desta decisão 

normativa.

§ 1º As unidades jurisdicionadas relacionadas no Anexo I estão organizadas 

por  poder,  órgão  vinculador  ou  responsável  e  natureza  jurídica  e  são 

identificadas  pela  denominação  da  estrutura  regimental  ou  pelo  título  do 

programa de governo.

§  2º  Órgão  vinculador  é  a  maior  agregação  hierárquica  das  unidades 

jurisdicionadas ao Tribunal, sendo representado:

I  -  pela  Câmara  dos  Deputados,  pelo  Senado  Federal  e  pelo  Tribunal  de 

Contas da União, no Poder Legislativo;
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II  -  pelo  Supremo Tribunal  Federal,  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  pela 

Justiça Federal, pela Justiça do Trabalho, pela Justiça Eleitoral, pela Justiça 

Militar e pela Justiça do Distrito Federal e Territórios, no Poder Judiciário;

III - pela Presidência da República, pela Vice-Presidência da República e pelos 

Ministérios, no Poder Executivo;

IV - pelo Ministério Público da União, nas Funções Essenciais à Justiça.

§ 3º Órgão responsável é o definido na Lei nº 11.653/2008 como responsável 

pela supervisão de programa de governo.

Art.  3º.  Os  relatórios  de  gestão  serão  apresentados  pelas  unidades 

jurisdicionadas indicadas no Anexo I desta decisão normativa, nos prazos nele 

assinalados.

§ 1º As unidades jurisdicionadas de que trata o caput deste artigo enviarão, de 

acordo  com a  data  e  com as  orientações  comunicadas  pela  secretaria  de 

controle externo do TCU a que se vinculam, os nomes e os números do CPF 

de pelo menos dois responsáveis para fins de habilitação para uso do sistema 

eletrônico de envio do relatório de gestão.

§ 2º A critério do órgão superior respectivo, o relatório de gestão poderá ser 

encaminhado ao Tribunal pelo órgão de controle interno a que se vincular a 

unidade jurisdicionada.

§ 3º Os órgãos ou as unidades responsáveis relacionadas no Anexo I devem 

comunicar  ao  TCU  e  ao  órgão  de  controle  interno  respectivo,  em  até  15 

(quinze) dias do fato, qualquer alteração ocorrida nas suas estruturas.

Art. 4º. Os relatórios de gestão das unidades jurisdicionadas a que se refere o 

art. 3º serão organizados de acordo com a classificação do art. 5º da Instrução 

Normativa  TCU  nº  63/2010,  contendo,  no  mínimo,  as  informações 

especificadas no Anexo II e respeitando os requisitos estabelecidos no Anexo 

III desta decisão normativa.

§  1º  Os  relatórios  de  gestão  podem conter  somente  informações  que  não 

estejam protegidas pelos sigilos bancário, fiscal ou comercial.

45



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

§ 2º Os relatórios de gestão de unidade em extinção, liquidação, dissolução, 

transformação, fusão, incorporação ou desestatização contemplarão, além dos 

conteúdos especificados no Anexo II desta decisão normativa, documentos e 

informações  relativos  às  providências  adotadas  para  encerramento  das 

atividades da unidade, em especial os termos de transferência patrimonial e a 

situação  dos  processos  administrativos  não  encerrados,  com  o  aceite  dos 

respectivos destinatários.

§ 3º Portaria do Presidente do Tribunal, a ser divulgada em até 30 (trinta) dias 

da publicação desta decisão normativa, orientará a elaboração dos conteúdos 

de que trata o caput deste artigo.

§  4º  Os  relatórios  de  gestão  serão  encaminhados  exclusivamente  por 

intermédio da sistemática eletrônica definida pelo Tribunal.

Art. 5º. Os relatórios de gestão que não contemplarem os conteúdos definidos 

nesta  decisão  normativa  e  não  obedecerem  às  formas  estabelecidas  na 

Portaria de que trata o § 3º do artigo anterior serão devolvidos pelo Tribunal à 

unidade jurisdicionada para os ajustes necessários,  com a fixação de novo 

prazo para apresentação.

Art. 6º. Os responsáveis pelas unidades jurisdicionadas relacionadas no Anexo 

I  que  não  apresentarem  o  relatório  de  gestão  nos  prazos  fixados  e  não 

estiverem  amparados  pela  prorrogação  prevista  no  art.  7º  da  Instrução 

Normativa TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010, estarão sujeitos à aplicação 

da multa a que se refere o inciso II do art. 58 da Lei nº 8.443/92.

Parágrafo único. Não obstante as penalidades a que se refere o caput deste 

artigo,  o  Tribunal  poderá  determinar  outras  medidas  para  regularização  da 

prestação de contas.

Art. 7º. Após a data limite para a entrega especificada no Anexo I, os relatórios 

de gestão ficarão disponíveis  no Portal  TCU na Internet,  permanecendo as 

unidades  jurisdicionadas  responsáveis  pelo  conteúdo  e  pela  forma  dos 

relatórios.
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Art. 8º. Os órgãos do sistema de controle interno encaminharão, até 29 de julho 

de  2011,  proposta  justificada  de  alterações  quanto  à  organização  e  aos 

conteúdos dos relatórios de gestão do exercício de 2012.

Art. 9º. Esta decisão normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Sala  das  Sessões  Ministro  Luciano  Brandão  Alves  de  Souza,  em  24  de 

novembro de 2010.

Anexo I

UNIDADES  JURISDICIONADAS 
QUE APRESENTARÃO RELATÓRIO 
DE GESTÃO

CLASSIFICAÇÃO (ART. 5º DA IN
TCU Nº 63/2010)

DATA LIMITE

(...) (...) (...)
Tribunal  Regional  do Trabalho  da 4ª 

Região/RS.

Individual 31/03/2012

Anexo II (vide legislação)
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