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L E I S]  

 
 
01. LEI Nº 11.314, DE 3 DE JULHO DE 2006 (DOU 04.07.06, Seção I, p. 1).  Altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 

1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas 
federais (...).  

O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o Os arts. 61 e 98 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 61. ................................................................................... 
........................................................................................................... 
IX - gratificação por encargo de curso ou concurso.” (NR) 
“Art. 98. ................................................................................... 
........................................................................................................... 
§ 4o Será igualmente concedido horário especial, vinculado à compensação de horário na forma do inciso II do caput do art. 44 desta Lei, ao servidor 
que desempenhe atividade prevista nos incisos I e II do art. 76-A desta Lei.” (NR) 
Art. 2o O Capítulo II do Título III da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar acrescido da seguinte Subseção VIII: 
“Subseção VIII 
Da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso 
Art. 76-A. A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso é devida ao servidor que, em caráter eventual: 
I - atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da administração pública 
federal; 
II - participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração 
de questões de provas ou para julgamento de recursos intentados por candidatos; 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1219 3

III - participar da logística de preparação e de realização de concurso público envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, 
execução e avaliação de resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes;  
IV - participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular ou de concurso público ou supervisionar essas atividades. 
§ 1o Os critérios de concessão e os limites da gratificação de que trata este artigo serão fixados em regulamento, observados os seguintes parâmetros: 
I - o valor da gratificação será calculado em horas, observadas a natureza e a complexidade da atividade exercida; 
II - a retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120 (cento e vinte) horas de trabalho anuais, ressalvada situação de excepcionalidade, 
devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, que poderá autorizar o acréscimo de até 120 (cento e 
vinte) horas de trabalho anuais; 
III - o valor máximo da hora trabalhada corresponderá aos seguintes percentuais, incidentes sobre o maior vencimento básico da administração 
pública federal: 
a) 2,2% (dois inteiros e dois décimos por cento), em se tratando de atividade prevista no inciso I do caput deste artigo; 
b) 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento), em se tratando de atividade prevista nos incisos II a IV do caput deste artigo. 
§ 2o A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso somente será paga se as atividades referidas nos incisos do caput deste artigo forem exercidas 
sem prejuízo das atribuições do cargo de que o servidor for titular, devendo ser objeto de compensação de carga horária quando desempenhadas 
durante a jornada de trabalho, na forma do § 4o do art. 98 desta Lei. 
§ 3o A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso não se incorpora ao vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito e não poderá ser 
utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões.” 
(...) 
 

(NOTA: ESTA LEI ALTERA OUTRAS LEIS, TENDO SIDO TRANSCRITA APENAS A PARTE RELATIVA À ALTERAÇÃO 
DA LEI Nº 8.112/90). 
 
 
 
 

02. LEI Nº 11.321, DE 7 DE JULHO DE 2006 (DOU 10.07.06, Seção I, p. 1).  Dispõe sobre o salário mínimo a partir de 1º de 
abril de 2006; revoga dispositivos do Decreto-Lei nº 2.284, de 10 de março de 1986 e das Leis nºs 7.789, de 3 de julho de 
1989,  8.178 , de 1º de março de 1991, 9.032, de 28 de abril de 1995, 9.063, de 14 de junho de 1995, 10.699, de 9 de julho 
de 2003 e 10.888, de 24 de junho de 2004; e revoga o Decreto-Lei nº 2.351, de 7 de agosto de 1987, as Leis nºs 9.971, de 18 
de maio de 2000, 10.525, de 6 de agosto de 2002, e 11.164, de 18 de agosto de 2005, e a Medida Provisória nº 2.194-6, de 
23 de agosto de 2001.  

. 
O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o A partir de 1o de abril de 2006, após a aplicação do percentual correspondente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, 
ocorrida de 1o de maio de 2005 a 31 de março de 2006, a título de reajuste, e de percentual a título de aumento real, sobre o valor de R$ 300,00 
(trezentos reais), o salário mínimo será de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais). 
§ 1o Em virtude do disposto no caput deste artigo, o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 11,67 (onze reais e sessenta e sete centavos) e 
o seu valor horário a R$ 1,59 (um real e cinqüenta e nove centavos). 
§ 2o ( VETADO) 
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o Ficam revogados, a partir de 1o de abril de 2006: 
I - o art. 17 do Decreto-Lei no 2.284, de 10 de março de 1986; 
II - o Decreto-Lei no 2.351, de 7 de agosto de 1987; 
III - o art. 1o da Lei no 7.789, de 3 de julho de 1989; 
IV - o art. 10 da Lei no 8.178, de 1o de março de 1991; 
V - o art. 1o da Lei no 9.032, de 28 de abril de 1995; 
VI - o art. 1o da Lei no 9.063, de 14 de junho de 1995; 
VII - a Lei no 9.971, de 18 de maio de 2000; 
VIII - a Medida Provisória no 2.194-6, de 23 de agosto de 2001; 
IX - a Lei no 10.525, de 6 de agosto de 2002; 
X - o art. 1o da Lei no 10.699, de 9 de julho de 2003; 
XI - o art. 1o da Lei no 10.888, de 24 de junho de 2004; e 
XII - a Lei no 11.164, de 18 de agosto de 2005. 
Brasília, 7 de julho de 2006; 185o da Independência e 118o da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 
Luiz Marinho 
Paulo Bernardo Silva 
Nelson Machado 
 
 
03. LEI Nº 11.324, DE 19 DE JULHO DE 2006 (DOU 20.07.06, Seção I, pp. 1-3).  Altera dispositivos das Leis nºs 9.250, de 

26 de dezembro de 1995, 8.212, de 24 de julho de 1991, 8.213, de 24 de julho de 1991, e 5.859, de 11 de dezembro de 
1972; e revoga dispositivo da Lei nº 605, de 5 de janeiro de 1949.  

O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1o O art. 12 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 12. ................................................................................... 
.......................................................................................................... 
VII - até o exercício de 2012, ano-calendário de 2011, a contribuição patronal paga à Previdência Social pelo empregador doméstico incidente sobre o 
valor da remuneração do empregado. 
........................................................................................................... 
§ 3o A dedução de que trata o inciso VII do caput deste artigo: 
I - está limitada: 
a) a 1 (um) empregado doméstico por declaração, inclusive no caso da declaração em conjunto; 
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b) ao valor recolhido no ano-calendário a que se referir a declaração; 
II - aplica-se somente ao modelo completo de Declaração de Ajuste Anual; 
III - não poderá exceder: 
a) ao valor da contribuição patronal calculada sobre 1 (um) salário mínimo mensal, sobre o 13o (décimo terceiro) salário e sobre a remuneração  
adicional de férias, referidos também a 1 (um) salário mínimo; 
b) ao valor do imposto apurado na forma do art. 11 desta Lei, deduzidos os valores de que tratam os incisos I a III do caput deste artigo; 
IV - fica condicionada à comprovação da regularidade do empregador doméstico perante o regime geral de previdência social quando se tratar de 
contribuinte individual." (NR) 
Art. 2o O art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar acrescido do seguinte § 6o: 
"Art. 30. ................................................................................... 
........................................................................................................... 
§ 6o O empregador doméstico poderá recolher a contribuição do segurado empregado a seu serviço e a parcela a seu cargo relativas à competência 
novembro até o dia 20 de dezembro, juntamente com a contribuição referente ao 13o (décimo terceiro) salário, utilizando-se de um único documento 
de arrecadação." (NR) 
Art. 3o ( VETADO) 
Art. 4o A Lei no 5.859, de 11 de dezembro de 1972, que dispõe sobre a profissão de empregado doméstico, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 2o-A. É vedado ao empregador doméstico efetuar descontos no salário do empregado por fornecimento de alimentação, vestuário, higiene ou 
moradia. 
§ 1o Poderão ser descontadas as despesas com moradia de que trata o caput deste artigo quando essa se referir a local diverso da residência em que 
ocorrer a prestação de serviço, e desde que essa possibilidade tenha sido expressamente acordada entre as partes. 
§ 2o As despesas referidas no caput deste artigo não têm natureza salarial nem se incorporam à remuneração para quaisquer efeitos." 
"Art. 3o O empregado doméstico terá direito a férias anuais remuneradas de 30 (trinta) dias com, pelo menos, 1/3 (um terço) a mais que o salário 
normal, após cada período de 12 (doze) meses de trabalho, prestado à mesma pessoa ou família." (NR) 
“Art. 3o-A. (VETADO)” 
"Art. 4o-A. É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa da empregada doméstica gestante desde a confirmação da gravidez até 5 (cinco) meses 
após o parto." 
“Art. 6o-A. (VETADO)” 
“Art. 6o-B. (VETADO)” 
Art. 5o O disposto no art. 3o da Lei no 5.859, de 11 de dezembro de 1972, com a redação dada por esta Lei, aplica-se aos períodos aquisitivos iniciados 
após a data de publicação desta Lei. 
Art. 6o ( VETADO) 
Art. 7o ( VETADO) 
Art. 8o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em relação às contribuições patronais pagas a partir do mês de janeiro de 
2006. 
Art. 9o Fica revogada a alínea a do art. 5o da Lei no 605, de 5 de janeiro de 1949. 
Brasília, 19 de julho de 2006; 185o da Independência e 118o da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 
Luiz Marinho 
Nelson Machado 
 
 
04. LEI Nº  5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 (DOU 27.07.06, Seção I, p. 1). Institui o Código de Processo Civil 

(Republicação da Seção III do Capítulo I do Título V, do Capítulo III do Título VI e dos Capítulos VIII, IX e X, todos do Livro I do 
Código de Processo Civil, determinad a pelo art. 7o da Lei no 11.232, de 22 de dezembro de 2005) Seção III do Capítulo I do Título V  do 
Código de Processo Civil 

“Seção III 
Dos Atos do Juiz 
Art. 162. Os atos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. 
§ 1o Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei. 
§ 2o Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente. 
§ 3o São despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra 
forma. 
§ 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e 
revistos pelo juiz quando necessários. 
Art. 163. Recebe a denominação de acórdão o julgamento proferido pelos tribunais. 
Art. 164. Os despachos, decisões, sentenças e acórdãos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. Quando forem proferidos, verbalmente, o 
taquígrafo ou o datilógrafo os registrará, submetendo-os aos juízes para revisão e assinatura. 
Art. 165. As sentenças e acórdãos serão proferidos com observância do disposto no art. 458; as demais decisões serão fundamentadas, ainda que de 
modo conciso.” 
Capítulo III do Título VI do Código de Processo Civil 
“CAPÍTULO III 
DA EXTINÇÃO DO PROCESSO 
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: 
I - quando o juiz indeferir a petição inicial; 
II - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; 
III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 
IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 
V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada; 
VI - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual; 
VII - pela convenção de arbitragem; 
VIII - quando o autor desistir da ação; 
IX - quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal; 
X - quando ocorrer confusão entre autor e réu; 
XI - nos demais casos prescritos neste Código. 
§ 1o O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não 
suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. 
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§ 2o No caso do parágrafo anterior, quanto ao no II, as partes pagarão proporcionalmente as custas e, quanto ao no III, o autor será condenado  ao 
pagamento das despesas e honorários de advogado (art. 28). 
§ 3o O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria constante dos ns. IV, 
V e VI; todavia, o réu que a não alegar, na primeira oportunidade em que lhe caiba falar nos autos, responderá pelas custas de retardamento. 
§ 4o Depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. 
Art. 268. Salvo o disposto no art. 267, V, a extinção do processo não obsta a que o autor intente de novo a ação. A petição inicial, todavia, não será 
despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado. 
Parágrafo único. Se o autor der causa, por três vezes, à extinção do processo pelo fundamento previsto no no III do artigo anterior, não poderá intentar 
nova ação contra o réu com o mesmo objeto, ficando-lhe ressalvada, entretanto, a possibilidade de alegar em defesa o seu direito. 
Art. 269. Haverá resolução de mérito: 
I - quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor; 
II - quando o réu reconhecer a procedência do pedido; 
III - quando as partes transigirem; 
IV - quando o juiz pronunciar a decadência ou a prescrição; 
V - quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a ação.” 
Capítulos VIII, IX e X do Livro I do Código de Processo Civil 
“CAPÍTULO VIII 
DA SENTENÇA E DA COISA JULGADA 
Seção I 
Dos Requisitos e dos Efeitos da Sentença 
Art. 458. São requisitos essenciais da sentença: 
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no 
andamento do processo; 
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; 
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes lhe submeterem. 
Art. 459. O juiz proferirá a sentença, acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, o pedido formulado pelo autor. Nos casos de extinção do processo 
sem julgamento do mérito, o juiz decidirá em forma concisa. 
Parágrafo único. Quando o autor tiver formulado pedido certo, é vedado ao juiz proferir sentença ilíquida. 
Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em 
objeto diverso do que lhe foi demandado. 
Parágrafo único. A sentença deve ser certa, ainda quando decida relação jurídica condicional. 
Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se 
procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. 
§ 1o A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático 
correspondente. 
§ 2o A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa (art. 287). 
§ 3o Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela 
liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão 
fundamentada. 
§ 4o O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for 
suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito. 
§ 5o Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento,  determinar as 
medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e 
impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial. 
§ 6o O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 
Art. 461-A. Na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação. 
§ 1o Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e quantidade, o credor a individualizará na petição inicial, se lhe couber a escolha; 
cabendo ao devedor escolher, este a entregará individualizada, no prazo fixado pelo juiz. 
§ 2o Não cumprida a obrigação no prazo estabelecido, expedir-se-á em favor do credor mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse, 
conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. 
§ 3o Aplica-se à ação prevista neste artigo o disposto nos §§ 1o a 6o do art. 461. 
Art. 462. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz 
tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença. 
Art. 463. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: 
I - para lhe corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais, ou lhe retificar erros de cálculo; 
II - por meio de embargos de declaração. 
Art. 464. (REVOGADO) 
Art. 465. (REVOGADO) 
Art. 466. A sentença que condenar o réu no pagamento de uma prestação, consistente em dinheiro ou em coisa, valerá como título constitutivo de 
hipoteca judiciária, cuja inscrição será ordenada pelo juiz na forma prescrita na Lei de Registros Públicos. 
Parágrafo único. A sentença condenatória produz a hipoteca judiciária: 
I - embora a condenação seja genérica; 
II - pendente arresto de bens do devedor; 
III - ainda quando o credor possa promover a execução provisória da sentença. 
Art. 466-A. Condenado o devedor a emitir declaração de vontade, a sentença, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração 
não emitida. 
Art. 466-B. Se aquele que se comprometeu a concluir um contrato não cumprir a obrigação, a outra parte, sendo isso possível e não excluído pelo 
título, poderá obter uma sentença que produza o mesmo efeito do contrato a ser firmado. 
Art. 466-C. Tratando-se de contrato que tenha por objeto a transferência da propriedade de coisa determinada, ou de outro direito, a ação não será 
acolhida se a parte que a intentou não cumprir a sua prestação, nem a oferecer, nos casos e formas legais, salvo se ainda não exigível. 
Seção II 
Da Coisa Julgada 
Art. 467. Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou 
extraordinário. 
Art. 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas. 
Art. 469. Não fazem coisa julgada: 
I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; 
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II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença; 
III - a apreciação da questão prejudicial, decidida incidentemente no processo. 
Art. 470. Faz, todavia, coisa julgada a resolução da questão prejudicial, se a parte o requerer (arts. 5o e 325), o juiz for competente em razão da 
matéria e constituir pressuposto necessário para o julgamento da lide. 
Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, salvo: 
I - se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão 
do que foi estatuído na sentença; 
II - nos demais casos prescritos em lei. 
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de 
pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a 
terceiros. 
Art. 473. É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 
Art. 474. Passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao 
acolhimento como à rejeição do pedido. 
Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: 
I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público; 
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI). 
§ 1o Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, haja ou não apelação; não o fazendo, deverá o presidente do 
tribunal avocá-los. 
§ 2o Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) 
salários mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor. 
§ 3o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou 
em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente. 
CAPÍTULO IX 
DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 
Art. 475-A. Quando a sentença não determinar o valor devido, procede-se à sua liquidação. 
§ 1o Do requerimento de liquidação de sentença será a parte intimada, na pessoa de seu advogado. 
§ 2o A liquidação poderá ser requerida na pendência de recurso, processando-se em autos apartados, no juízo de origem, cumprindo ao liquidante 
instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes. 
§ 3o Nos processos sob procedimento comum sumário, referidos no art. 275, inciso II, alíneas 'd' e 'e' desta Lei, é defesa a sentença ilíquida, 
cumprindo ao juiz, se for o caso, fixar de plano, a seu prudente critério, o valor devido. 
Art. 475-B. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença, na 
forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. 
§ 1o Quando a elaboração da memória do cálculo depender de dados existentes em poder do devedor ou de terceiro, o juiz, a requerimento do credor, 
poderá requisitá-los, fixando prazo de até trinta dias para o cumprimento da diligência. 
§ 2o Se os dados não forem, injustificadamente, apresentados pelo devedor, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo credor, e, se não o 
forem pelo terceiro, configurar-se-á a situação prevista no art. 362. 
§ 3o Poderá o juiz valer-se do contador do juízo, quando a memória apresentada pelo credor aparentemente exceder os limites da decisão exeqüenda e, 
ainda, nos casos de assistência judiciária. 
§ 4o Se o credor não concordar com os cálculos feitos nos termos do § 3o deste artigo, far-se-á a execução pelo valor originariamente pretendido, mas 
a penhora terá por base o valor encontrado pelo contador. 
Art. 475-C. Far-se-á a liquidação por arbitramento quando: 
I - determinado pela sentença ou convencionado pelas partes;  
II - o exigir a natureza do objeto da liquidação. 
Art. 475-D. Requerida a liquidação por arbitramento, o juiz nomeará o perito e fixará o prazo para a entrega do laudo. 
Parágrafo único. Apresentado o laudo, sobre o qual poderão as partes manifestar-se no prazo de dez dias, o juiz proferirá decisão ou designará, se 
necessário, audiência. 
Art. 475-E. Far-se-á a liquidação por artigos, quando, para determinar o valor da condenação, houver necessidade de alegar e provar fato novo. 
Art. 475-F. Na liquidação por artigos, observar-se-á, no que couber, o procedimento comum (art. 272). 
Art. 475-G. É defeso, na liquidação, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. 
Art. 475-H. Da decisão de liquidação caberá agravo de instrumento. 
CAPÍTULO X 
DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA 
Art. 475-I. O cumprimento da sentença far-se-á conforme os arts. 461 e 461-A desta Lei ou, tratando-se de obrigação por quantia certa, por execução, 
nos termos dos demais artigos deste Capítulo. 
§ 1o É definitiva a execução da sentença transitada em julgado e provisória quando se tratar de sentença impugnada mediante recurso ao qual não foi 
atribuído efeito suspensivo. 
§ 2o Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos 
apartados, a liquidação desta. 
Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da 
condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, 
expedir-se-á mandado de penhora e avaliação. 
§ 1o Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, na pessoa de seu advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta deste, o seu 
representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias. 
§ 2o Caso o oficial de justiça não possa proceder à avaliação, por depender de conhecimentos especializados, o juiz, de imediato, nomeará avaliador, 
assinando-lhe breve prazo para a entrega do laudo. 
§ 3o O exeqüente poderá, em seu requerimento, indicar desde logo os bens a serem penhorados. 
§ 4o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput deste artigo, a multa de dez por cento incidirá sobre o restante. 
§ 5o Não sendo requerida a execução no prazo de seis meses, o juiz mandará arquivar os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da 
parte. 
Art. 475-L. A impugnação somente poderá versar sobre: 
I - falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia; 
II - inexigibilidade do título; 
III - penhora incorreta ou avaliação errônea; 
IV - ilegitimidade das partes; 
V - excesso de execução; 
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VI - qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 
superveniente à sentença. 
§ 1o Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo 
declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo 
Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal. 
§ 2o Quando o executado alegar que o exeqüente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de 
imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar dessa impugnação. 
Art. 475-M. A impugnação não terá efeito suspensivo, podendo o juiz atribuir-lhe tal efeito desde que relevantes seus fundamentos e o 
prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. 
§ 1o Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exeqüente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando 
caução suficiente e idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos. 
§ 2o Deferido efeito suspensivo, a impugnação será instruída e decidida nos próprios autos e, caso contrário, em autos apartados. 
§ 3o A decisão que resolver a impugnação é recorrível mediante agravo de instrumento, salvo quando importar extinção da execução, caso em que 
caberá apelação. 
Art. 475-N. São títulos executivos judiciais:  
I - a sentença proferida no processo civil que reconheça a existência de obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia; 
II - a sentença penal condenatória transitada em julgado; 
III - a sentença homologatória de conciliação ou de transação, 
ainda que inclua matéria não posta em juízo; 
IV - a sentença arbitral; 
V - o acordo extrajudicial, de qualquer natureza, homologado judicialmente; 
VI - a sentença estrangeira, homologada pelo Superior Tribunal de Justiça; 
VII - o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. 
Parágrafo único. Nos casos dos incisos II, IV e VI, o mandado inicial (art. 475-J) incluirá a ordem de citação do devedor, no juízo cível, para 
liquidação ou execução, conforme o caso. 
Art. 475-O. A execução provisória da sentença far-se-á, no que couber, do mesmo modo que a definitiva, observadas as seguintes normas: 
I - corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exeqüente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja 
sofrido; 
II - fica sem efeito, sobrevindo acórdão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidados 
eventuais prejuízos nos mesmos autos, por arbitramento; 
III - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao 
executado dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. 
§ 1o No caso do inciso II do caput deste artigo, se a sentença provisória for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a 
execução. 
§ 2o A caução a que se refere o inciso III do caput deste artigo poderá ser dispensada: 
I - quando, nos casos de crédito de natureza alimentar ou decorrente de ato ilícito, até o limite de sessenta vezes o valor do salário-mínimo, o 
exeqüente demonstrar situação de necessidade; 
II - nos casos de execução provisória em que penda agravo de instrumento junto ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça (art. 
544), salvo quando da dispensa possa manifestamente resultar risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação. 
§ 3o Ao requerer a execução provisória, o exeqüente instruirá a petição com cópias autenticadas das seguintes peças do processo, podendo o advogado 
valer-se do disposto na parte final do art. 544, § 1o: 
I - sentença ou acórdão exeqüendo; 
II - certidão de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo; 
III - procurações outorgadas pelas partes; 
IV - decisão de habilitação, se for o caso; 
V - facultativamente, outras peças processuais que o exeqüente considere necessárias. 
Art. 475-P. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: 
I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; 
II - o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição; 
III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral ou de sentença estrangeira. 
Parágrafo único. No caso do inciso II do caput deste artigo, o exeqüente poderá optar pelo juízo do local onde se encontram bens sujeitos à 
expropriação ou pelo do atual domicílio do executado, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. 
Art. 475-Q. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, o juiz, quanto a esta parte, poderá ordenar ao devedor constituição de 
capital, cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. 
§ 1o Este capital, representado por imóveis, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial, será inalienável e impenhorável 
enquanto durar a obrigação do devedor. 
§ 2o O juiz poderá substituir a constituição do capital pela inclusão do beneficiário da prestação em folha de pagamento de entidade de direito público 
ou de empresa de direito privado de notória capacidade econômica, ou, a requerimento do devedor, por fiança bancária ou garantia real, em valor a ser 
arbitrado de imediato pelo juiz. 
§ 3o Se sobrevier modificação nas condições econômicas, poderá a parte requerer, conforme as circunstâncias, redução ou aumento da prestação. 
§ 4o Os alimentos podem ser fixados tomando por base o salário-mínimo. 
§ 5o Cessada a obrigação de prestar alimentos, o juiz mandará liberar o capital, cessar o desconto em folha ou cancelar as garantias prestadas. 
Art. 475-R. Aplicam-se subsidiariamente ao cumprimento da sentença, no que couber, as normas que regem o processo de execução de título 
extrajudicial. 
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05. DECRETO Nº 5.844, DE 13 DE JULHO DE 2006 (DOU 14.07.06, Seção I, p. 19). Acresce parágrafos ao art. 78 do 

Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999.   
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 

8.213, de 24 de julho de 1991, 
D E C R E T A : 
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Art. 1o O art. 78 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, passa a vigorar acrescido dos 
seguintes parágrafos: 
“§ 1o O INSS poderá estabelecer, mediante avaliação médico-pericial, o prazo que entender suficiente para a recuperação da capacidade para o 
trabalho do segurado, dispensada nessa hipótese a realização de nova perícia. 
§ 2o Caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente, o segurado poderá solicitar a realização de nova perícia médica, na forma 
estabelecida pelo Ministério da Previdência Social. 
§ 3o O documento de concessão do auxílio-doença conterá as informações necessárias para o requerimento da nova avaliação médico-pericial.” (NR) 
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 13 de julho de 2006; 185o da Independência e 118º da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Nelson Machado 
 
 
06. DECRETO Nº  5.860, DE 26 DE JULHO DE 2006 (DOU 27.07.06, Seção I, p. 04). Altera e acresce dispositivos aos arts. 

35 e 36 do Regulamento Consolidado do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, aprovado pelo Decreto no 99.684, de 8 
de novembro de 1990, e altera o art. 5o do Decreto no 3.913, de 11 de setembro de 2001, que tratam da movimentação da conta 
vinculada do FGTS. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 
20 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, 
D E C R E T A : 
Art. 1o Os arts. 35 e 36 do Regulamento Consolidado do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, aprovado pelo Decreto no 99.684, de 8 de 
novembro de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 35. ................................................................................... 
........................................................................................................... 
IX - extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores temporários regidos pela Lei no 6.019, de 1974; 
X - suspensão do trabalho avulso por período igual ou superior a noventa dias; 
XI - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de neoplasia maligna; 
XII - aplicação, na forma individual ou por intermédio de Clubes de Investimento - CI-FGTS, em quotas de Fundos Mútuos de Privatização - FMP-
FGTS, conforme disposto no inciso XII do art. 20 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990; 
XIII - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador do vírus HIV; e 
XIV - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes estiver em estágio terminal, em razão de doença grave. 
................................................................................................... 
§ 6o Os resgates de quotas dos FMP-FGTS e dos CIFGTS, para os casos previstos nos incisos I a IV e VI a X deste artigo, somente poderão ocorrer 
com autorização prévia do Agente Operador do FGTS. 
........................................................................................” (NR) 
“Art. 36. ..................................................................... 
................................................................................................... 
V - declaração do sindicato representativo da categoria profissional, no caso de suspensão do trabalho avulso por período igual ou superior a noventa  
dias; 
VI - comprovação da rescisão e da sua condição de aposentado, no caso do § 1o do art. 35; 
VII - requerimento formal do trabalhador ao Administrador do FMP-FGTS, ou do CI-FGTS, ou por meio de outra forma estabelecida pelo Agente 
Operador do FGTS, no caso previsto no inciso XII do art. 35, garantida, sempre, a aquiescência do titular da conta vinculada; e 
VIII - atestado de diagnóstico assinado por médico, devidamente identificado por seu registro profissional, emitido na conformidade das normas dos 
Conselhos Federal e Regional de Medicina, com identificação de patologia consignada no Código Internacional de Doenças - CID, e descritivo dos 
sintomas ou do histórico patológico pelo qual se identifique que o trabalhador ou dependente seu é portador de neoplasia maligna, do vírus HIV ou 
que caracterize estágio terminal de vida em razão de doença grave, nos casos dos incisos XI, XIII e XIV do art. 35. 
Parágrafo único. A apresentação dos documentos de que tratam os incisos I e IV do caput deste artigo poderá ser suprida pela comunicação para fins 
de autorização da movimentação da conta vinculada do trabalhador, realizada com uso de certificação digital e em conformidade com os critérios 
estabelecidos pelo Agente Operador do FGTS.” (NR) 
Art. 2o O parágrafo único do art. 5o do Decreto no 3.913, de 11 de setembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Parágrafo único. Para efeito do inciso IV, apresentar-se-á diagnóstico médico claramente descritivo que, em face dos sintomas ou do histórico 
patológico, caracterize o estágio terminal de vida em razão da doença grave consignada no Código Internacional de Doenças - CID que acometa o 
trabalhador ou qualquer de seus dependentes, assinado por médico devidamente identificado por seu registro profissional e emitido na conformidade 
das normas dos Conselhos Federal e Regional de Medicina.” (NR) 
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 26 de julho de 2006; 185o da Independência e 118o da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Luiz Marinho 
 
 
 

 P O R T A R I A S  

 
 
 
07. PORTARIA Nº 038, DE 29 DE JUNHO DE 2006, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (DOJ 03.07.06, 1º 

Caderno, pp. 95/96). PORTARIAS DA CORREGEDORIA. Divulga as Unidades Judiciárias que expediram atos 
normativos regrando os prazos processuais em virtude da greve dos servidores da Justiça do Trabalho da 4ª Região e 
uniformiza os procedimentos por ocasião do retorno às atividades. 

A JUÍZA-CORREGEDORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e 
CONSIDERANDO o retorno às atividades dos servidores da Justiça do Trabalho que se encontravam em greve; CONSIDERANDO que o aludido 
movimento afetou, total ou parcialmente, e em lapsos diversos, os serviços judiciários em grande número das Unidades do primeiro grau desta 
Região; CONSIDERANDO o regramento editado pelos Juízes de primeiro grau, a seu prudente critério, mediante portaria, nas respectivas áreas de 
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jurisdição, a respeito dos prazos processuais em curso durante a greve, no tocante à suspensão ou interrupção; CONSIDERANDO a necessidade de 
noticiar amplamente à comunidade dos operadores do direito os atos normativos editados e arquivados nesta Corregedoria Regional; 
CONSIDERANDO ainda, a conveniência de uniformizar os procedimentos no retorno à normalidade, em atenção à segurança jurídica e aos direitos 
dos jurisdicionados, RESOLVE: 
Art. 1º Divulgar, segundo as portarias arquivadas na Corregedoria Regional, nos termos do Provimento n. 213/01, a situação nas 115 (cento e quinze) 
Varas do Trabalho e nos 06 (seis) Postos da Justiça do Trabalho da Região: 
a) Varas do Trabalho e Postos em que foram interrompidos ou suspensos os prazos processuais por ato normativo: 
1ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
2ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
3ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
5ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
6ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
19ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
20ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
23ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
28ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
1ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves 
2ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves 
1ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul 
2ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul 
3ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul 
Vara do Trabalho de Encantado 
Vara do Trabalho de Esteio 
Vara do Trabalho de Osório 
1ª Vara do Trabalho de Passo Fundo 
1ª Vara do Trabalho de Pelotas 
2ª Vara do Trabalho de Pelotas 
3ª Vara do Trabalho de Pelotas 
4ª Vara do Trabalho de Pelotas 
Vara do Trabalho de Santana do Livramento 
1ª Vara do Trabalho de Santa Maria 
Vara do Trabalho de Santa Rosa 
Vara do Trabalho de São Jerônimo 
2ª Vara do Trabalho de São Leopoldo 
3ª Vara do Trabalho de Sapiranga 
1ª Vara do Trabalho de Taquara 
2ª Vara do Trabalho de Taquara 
3ª Vara do Trabalho de Taquara 
Vara do Trabalho de Vacaria 
Vara do Trabalho de Viamão 
Posto de Capão da Canoa 
b) Varas do Trabalho e Postos em que não foram interrompidos nem suspensos os prazos processuais por ato normativo: 
4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
7ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
8ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
9ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
10ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
11ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
12ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
14ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
15ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
17ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
18ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
21ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
22ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
24ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
25ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
26ª vara do Trabalho de Porto Alegre 
27ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
29ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
30ª Vara do Trabalho de Porto Alegre 
Vara do Trabalho de Alegrete 
Vara do Trabalho de Alvorada 
Vara do Trabalho de Arroio Grande 
1ª Vara do Trabalho de Bagé 
2ª Vara do Trabalho de Bagé 
Vara do Trabalho de Cachoeira do Sul 
1ª Vara do Trabalho de Cachoeirinha 
2ª Vara do trabalho de Cachoeirinha 
Vara do Trabalho de Camaquã 
1ª Vara do Trabalho de Canoas 
2ª Vara do Trabalho de Canoas 
3ª Vara do Trabalho de Canoas 
Vara do Trabalho de Carazinho 
4ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul 
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Vara do Trabalho de Cruz Alta 
1ª Vara do Trabalho de Erechim 
2ª Vara do Trabalho de Erechim 
Vara do Trabalho de Estância Velha 
Vara do Trabalho de Estrela 
Vara do Trabalho de Farroupilha 
Vara do Trabalho de Frederico Westphalen 
1ª Vara do Trabalho de Gramado 
2ª Vara do Trabalho de Gramado 
1ª Vara do Trabalho de Gravataí 
2ª Vara do Trabalho de Gravataí 
Vara do Trabalho de Guaíba 
Vara do Trabalho de Ijuí 
Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha 
Vara do Trabalho de Lajeado 
Vara do Trabalho de Montenegro 
1ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo 
2ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo 
3ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo 
4ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo 
5ª Vara do Trabalho de Novo Hamburgo 
Vara do Trabalho de Palmeira das Missões 
2ª Vara do Trabalho de Passo Fundo 
1ª Vara do Trabalho de Rio Grande 
2ª Vara do Trabalho de Rio Grande 
Vara do Trabalho de Rosário do Sul 
1ª Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul 
2ª Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul 
3ª Vara do Trabalho de Santa Cruz do Sul 
2ª Vara do Trabalho de Santa Maria 
Vara do Trabalho de Santa Vitória do Palmar 
Vara do Trabalho de Santiago 
Vara do Trabalho de Santo Ângelo 
Vara do Trabalho de São Borja 
Vara do Trabalho de São Gabriel 
1ª Vara do Trabalho de São Leopoldo 
3ª Vara do Trabalho de São Leopoldo 
1ª Vara do Trabalho de Sapiranga 
2ª Vara do Trabalho de Sapiranga 
1ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul 
2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul 
Vara do Trabalho de Soledade 
Vara do Trabalho de Torres 
Vara do Trabalho de Três Passos 
Vara do Trabalho de Triunfo 
1ª Vara do Trabalho de Uruguaiana 
2ª Vara do Trabalho de Uruguaiana 
Posto de Dom Pedrito 
Posto de Itaqui 
Posto de Nova Prata 
Posto de São Lourenço do Sul 
Posto de Taquari 
Art. 2º Determinar que, nas Unidades Judiciárias em que interrompidos ou suspensos os prazos processuais, por ato normativo do Juiz, sua devolução   
na hipótese de interrupção -, ou o reinício de sua fluência, pelo que sobejar – na hipótese de suspensão - , na conformidade das portarias reguladoras, 
faça-se mediante intimação das partes, a ser efetuada pela Secretaria da Vara do Trabalho e pelos Assistentes-Chefes dos Postos, que também 
certificarão nos autos a ocorrência do movimento e o período abrangido, para aquele efeito, com ressalva dos processos em que já praticado o ato 
processual, ou em que a providência já tenha sido adotada. 
Art. 3º Tendo em vista as dificuldades de plena publicização junto aos jurisdicionados do ato que marca a retomada das atividades, recomendar 
cautela na caracterização de revelia e de confissão “ficta” até dois dias após a publicação da presente portaria. 
Art. 4º A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Porto Alegre, 29 de junho de 2006. 
MARIA GUILHERMINA MIRANDA, 
Juíza-Corregedora Regional. 
 
 
08. PORTARIA Nº 57, DE 29 DE JUNHO DE 2006, PODER JUDICIÁRIO  (DOU 03.07.06, Seção I, p. 63). Dispõe sobre a 

atualização de valores devidos pela Fazenda Federal em virtude de sentenças judiciárias transitadas em julgado.  
O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso das atribuições legais, tendo em vista o disposto no § 1º do art. 100 da 
Constituição Federal c/c o art. 15 da Lei n.º 10.192, de 14/02/2001, CONSIDERANDO o disposto no art. 1º da Instrução Normativa CJF n.º 01, de 06 
de abril de 1990, o art. 9º da Resolução CJF n.º 438, de 30 de maio de 2005, e o que ficou decidido pelo Conselho da Justiça Federal no Processo 
Administrativo 2001160409, em sessão de 09 de fevereiro de 2001, relativamente à atualização monetária dos precatórios do Tesouro Nacional a 
cargo da Justiça Federal, resolve: 
Art. 1º Informar os coeficientes de correção monetária dos Precatórios a cargo do Tesouro Nacional de conformidade com a tabela constante do 
anexo, com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA, Série Especial, divulgado pela Fundação IBGE, com vista à 
elaboração das respectivas propostas orçamentárias. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
Min. BARROS MONTEIRO 
 

ANEXO 
 

 
MÊS 

 
VARIAÇÃO IPCA_ E 

 
NÚMERO ÍNDICE 

 
Julho/2005 

 
0,11% 

 
1,040291294055760 

 
Agosto/2005 

 
0,28% 

 
1,039148231001660 

 
Setembro/2005 

 
0,16% 

 
1,036245589041990 

 
Outubro/2005 

 
0,56% 

 
1,034589588382670 

 
Novembro/2005 

 
0,78% 

 
1,028828150738540 

 
Dezembro/2005 

 
0,38% 

 
1,020865400786340 

 
Janeiro/2005 

 
0,51% 

 
1,017002812374450 

 
Fevereiro/2006 

 
0,52% 

 
1,011843993460420 

 
Março/2006 

 
0,37% 

 
1,006609138266990 

 
Abril/2006 

 
0,17% 

 
1,002900158478610 

 
Maio/2006 

 
0,27% 

 
1,001198438470270 

 
Junho/2006 

 
-0,15% 

 
0,998501057149168 

 
Julho/2006 

 
0,00 

 
1,000000000000000 

 
 
PERÍODO-BASE: Esta tabela compreende a variação acumulada do IPCA, Série Especial, nos períodos-base de julho a dezembro de 2005 e janeiro a 
junho de 2006. 
CÁLCULO: Para encontrar o valor do precatório, acrescido da correção monetária devida, multiplica-se o valor do precatório a ser corrigido pelo 
coeficiente desta tabela, correspondente ao mês em que ocorreu sua última atualização. 
NOTA EXPLICATIVA: 
1 - Os coeficientes constantes desta tabela aplicam-se aos precatórios a serem incluídos na proposta orçamentária para o exercício de 2007. 
2 - Na hipótese de atualização de valor anterior a julho de 2005, observar o constante na: 
1) Portaria CJF n.º 45, de 29/06/2005 (DO de 01/07/2005, Seção I, página 93); 
2) Portaria CJF n.º 48, de 08/07/2004 (DO de 12/07/2004, Seção I, página 68); 
3) Portaria CJF n.º 32, de 03/07/2003 (DO de 04/07/2003, Seção I, página 129); 
4) Portaria CJF n.º 79, de 28/06/2002 (DO de 04/07/2002, Seção I, página 89); 
5) Portaria CJF n.º 40, de 29/06/2001 (DO de 09/07/2001, Seção I, página 6); e 
6) Portaria CJF n.º 72, de 27/06/2000 (DO de 30/06/2000, Seção I, página 536). 
 
 
09. PORTARIA Nº 2880, DE 05 DE JULHO DE 2006, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (DOJ 14.07.06, 1º 

Caderno, p. 120). PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, em 
cumprimento à decisão proferida proferida pelo E. Órgão Especial nos autos do Expediente TRT 4ª MA nº 01921-2006-000-04-00-1, resolve 
NOMEAR mediante promoção, por merecimento, a Juíza do Trabalho Substituta, Dra. ROSANE MARLENE DE LEMOS, para exercer o cargo de 
Juiz do Trabalho Titular da 1ª Vara do Trabalho de Uruguaiana, RS, em vaga decorrente da remoção do Dr. Adriano Santos Wilhelms. DENIS 
MARCELO DE LIMA MOLARINHO. Juiz-Presidente 
 
 
10. PORTARIA Nº 3035, DE 19 DE JULHO DE 2006,  (DOJ 21.07.06, 1º caderno, p. 111). PORTARIAS DA 

PRESIDÊNCIA 
O JUIZ VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e nos termos  
do artigo 654, § 5º, alínea “a”, da Consolidação das Leis do Trabalho, Resolve REMOVER, a pedido, a partir de 21 de julho de 2006, a Juíza 
ELISABETE SANTOS MARQUES, Titular da Vara do Trabalho de Ijuí, para a 3ª Vara do Trabalho de CAXIAS DO SUL, cuja titularidade se 
encontra vaga, conforme edital de 27 de junho de 2006, publicado no Diário Oficial do Estado de 29 de junho de 2006. Ass. JOÃO GHISLENI 
FILHO, Juiz Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 
 
 
11. PORTARIA Nº 3036, DE 19 DE JULHO DE 2006,  (DOJ 21.07.06, 1º caderno, p. 111). PORTARIAS DA 

PRESIDÊNCIA 
O JUIZ VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e nos termos 
do artigo 654, § 5º, alínea “a”, da Consolidação das Leis do Trabalho, Resolve REMOVER, a pedido, a partir de 21 de julho de 2006, a Juíza 
ROSANE MARLENE DE LEMOS, Titular da 1ª Vara do Trabalho de Uruguaiana, para a Vara do Trabalho de CRUZ ALTA, cuja titularidade se 
encontra vaga, conforme edital de 19 de junho de 2006, publicado no Diário Oficial do Estado de 21 de junho de 2006. Ass. JOÃO GHISLENI 
FILHO, Juiz Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 
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12. PORTARIA Nº 75, DE 20 DE JULHO DE 2006,  MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, DELEGACIA 

REGIONAL DO TRABALHO NO RIO GRANDE DO SUL (DOU 25.07.06, Seção I, p. 49).  
O Delegado Regional do Trabalho no Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a delegação de competência 
contida na Portaria Ministerial nº. 3116/89 publicado no D.O.U. de 05.04.1989, e considerando o que consta no processo 47506.000088/2006-36. 
Resolve: 
Artigo 1º: Conceder autorização à empresa Trombini Embalagens Ltda situada a RS 122, km 61, Distrito Industrial, em Farroupilha RS, para reduzir o 
intervalo para repouso e alimentação para 40 minutos para o(s) empregado(s), dos setores de Ondulação, Conversão, Expedição, Manutenção, 
Faturamento, Almoxarifado e Fábrica de Tintas, Controle de Qualidade e PCP, nos termos do parágrafo 3º (terceiro) do artigo 71 da CLT, 
observando-se as regras gerais a respeito estipuladas pela Portaria Ministerial 3.116/89. 
Artigo 2º A presente autorização é concedida pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar de 10.07.2006 renovável por igual período, devendo o respectivo 
pedido de renovação ser formulado 03 (três) meses antes do término, observado o parágrafo único de artigo 4º da Portaria Ministerial nº. 3.116/89. 
JOÃO PEDRO LOPES JACOBI 
Substituto 
 
 
 

 R E S O L U Ç Õ E S  

 
 
 
13. RESOLUÇÃO  ADMINISTRATIVA Nº 05/2006, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (DOJ 03.07.06,  1º 

Caderno, p. 95). Dispõe sobre a Estrutura Orgânica do Memorial da Justiça do Trabalho na 4ª Região e dá outras 
providências.  

O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, na sessão ordinária realizada nesta data, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO que o Memorial da Justiça do Trabalho na 4ª Região foi instituído mediante a Resolução 
Administrativa nº 22, de 28 de novembro de 2003, CONSIDERANDO a necessidade de serem fixadas regras para as atividades vinculadas ao 
Memorial, bem com às relativas ao seu próprio funcionamento e CONSIDERANDO o contido no Expediente TRT 4ª MA nº 02703-2004-000-04-00-
2, RESOLVEU, por unanimidade de votos, aprovar a presente Resolução Administrativa, na forma seguinte: 
Art. 1º O Memorial da Justiça do Trabalho na 4ª Região funcionará como instância imediata à Presidência do Tribunal. 
Art. 2º As atividades do Memorial serão exercidas por uma Comissão Coordenadora, composta por três Juízes do Trabalho e seus respectivos 
suplentes, escolhidos entre os magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região, ativos ou inativos, com mandato de dois anos. 
§ 1º A eleição dos integrantes da Comissão e de seus respectivos suplentes competirá ao Tribunal Pleno e será realizada na mesma oportunidade da 
eleição dos órgão diretivos do Tribunal ou em até trinta dias dessa data. 
§ 2º O mandato dos atuais integrantes da comissão fica prorrogado até 15 de dezembro de 2007. 
Art. 3º Junto à Comissão de Coordenação poderá atuar o Diretor da Escola Regional da Magistratura do Trabalho. 
Art. 4º O Memorial poderá, ainda, a seu critério e de forma facultativa, contar com um Conselho Consultivo. 
Parágrafo único. O Conselho Consultivo será constituído pelas direções ou representantes de entidades públicas de ensino e pesquisa federais ou 
estaduais, com atuação no Rio Grande do Sul, que se dediquem à pesquisa historiográfica e/ou jurídica, bem como de outras instituições públicas. 
Art. 5º A presente Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação. 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Juízes Flavio Portinho Sirangelo, Paulo José da Rocha, Fabiano de Castilhos Bertolucci, Mario Chaves, Pedro 
Luiz Serafini, João Ghisleni Filho, Maria Guilhermina Miranda, Carlos Alberto Robinson, Beatriz Zoratto Sanvicente, Juraci Galvão Júnior, Maria 
Inês Cunha Dornelles, Cleusa Regina Halfen, Ricardo Carvalho Fraga, Rosane Serafini Casa Nova e Dionéia Amaral Silveira, sob a presidência do 
Exmo. Juiz Denis Marcelo de Lima Molarinho. 
Presente pelo Ministério Público do Trabalho o Dr. André Luis Spies. Dou fé. Porto Alegre, 30 de junho de 2006. Cláudia Regina Schröder, 
Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial. 
 
 
14. RESOLUÇÃO  ADMINISTRATIVA Nº 1149/2006, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DIRETORIA-GERAL 

DE COORDENAÇÃO JUDICIÁRIA, SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO (DJU 06.07.06, Seção I, p. 83).  
CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão ordinária hoje realizada, sob a Presidência do Sr. Ministro 
Ronaldo Lopes Leal, presentes os Ex.mos Ministros Rider Nogueira de Brito, Vice-Presidente, Milton de Moura França, João Oreste Dalazen, Gelson 
de Azevedo, Carlos Alberto Reis de Paula, Antônio José de Barros Levenhagen, Ives Gandra Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina 
Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes, Renato de Lacerda Paiva, Aloysio Corrêa da Veiga, Horácio Raimundo de Senna 
Pires, Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho e Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, e a Exma Procuradora-
Geral do Trabalho, Dr.a Sandra Lia Simón, RESOLVEU, editar a Resolução Administrativa nº 1149/2006, nos seguintes termos: 
Homologar a lista dos indicados para receber insígnia da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. 
Sala de Sessões, 30 de junho de 2006. 
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
 
 
15. RESOLUÇÃO  ADMINISTRATIVA Nº 1150/2006, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DIRETORIA-GERAL 

DE COORDENAÇÃO JUDICIÁRIA, SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO (DJU 06.07.06, Seção I, p. 83).  
<!ID517630-0> 

CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão ordinária hoje realizada, sob a Presidência do Sr. Ministro 
Ronaldo Lopes Leal, presentes os Exmos Ministros Rider Nogueira de Brito, Vice-Presidente, Milton de Moura França, João Oreste Dalazen, Gelson 
de Azevedo, Carlos Alberto Reis de Paula, Antônio José de Barros Levenhagen, Ives Gandra Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina 
Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes, Renato de Lacerda Paiva, Aloysio Corrêa da Veiga, Horácio Raimundo de Senna 
Pires, Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho e Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, e a Exma Procuradora-
Geral do Trabalho, Dr.a Sandra Lia Simón, 
RESOLVEU, editar a Resolução Administrativa nº 1150/2006, nos sentido de referendar o ato GDGCJ.GP.Nº 185/2006, com o seguinte teor: 
"Art. 1º É criado o Setor de Guarda e Controle de Processos Distribuídos, que integra a estrutura da Secretaria de Distribuição, com as atribuições 
previstas no art. 63-A do Regulamento Geral da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho. 
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Art. 2º Fica transformada uma função comissionada Assistente-4, Nível FC-4, da Tabela de Funções Comissionadas da Secretaria de Distribuição em 
Chefe de Setor, Nível FC-4. 
Art. 3° O § 1° do art. 58 do Regulamento Geral da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 58................................... 
§ 1° A Secretaria de Distribuição é integrada pelo Setor de Recebimento de Processos, Setor de Distribuição Automática, Setor de Distribuição por 
Dependência e Prevenção, Setor de Distribuição de Ações Originárias e Setor de Guarda e Controle de Processos Distribuídos. 
.........................................." 
Art. 4° O Regulamento Geral da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho passa a vigorar acrescido do art. 63-A, nos seguintes termos: 
"Art. 63-A Ao Setor de Guarda e Controle de Processos Distribuídos incumbe: 
I - manter sob guarda os processos distribuídos, organizando-os por Relator; 
II - disponibilizar os processos sob sua guarda: 
a) aos Relatores, quando determinado por estes ou pelo Presidente do Tribunal; 
b) às Secretarias dos Órgãos Judicantes para juntada de petições. 
III - realizar quaisquer outras atividades próprias do Setor, a critério do Diretor." 
Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação." 
Sala de Sessões, 30 de junho de 2006. 
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
 
 
16. RESOLUÇÃO  ADMINISTRATIVA Nº 1152/2006, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, DIRETORIA-GERAL 

DE COORDENAÇÃO JUDICIÁRIA, SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO (DJU 06.07.06, Seção 1, p. 83).  
CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão ordinária hoje realizada, sob a Presidência do Sr. Ministro 
Ronaldo Lopes Leal, presentes os Exmos Ministros Rider Nogueira de Brito, Vice-Presidente, Milton de Moura França, João Oreste Dalazen, Gelson 
de Azevedo, Carlos Alberto Reis de Paula, Antônio José de Barros Levenhagen, Ives Gandra Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina 
Irigoyen Peduzzi, Renato de Lacerda Paiva, Aloysio Corrêa da Veiga, Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho e 
Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, e a Exma Procuradora-Geral do Trabalho, Dr.a Sandra Lia Simón, 
RESOLVEU, editar a Resolução Administrativa nº 1152/2006, nos seguintes termos: 
Indicar para o cargo de Diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho o Exmo Ministro Ives Gandra 
Martins Filho, e para o cargo de Vice-Diretor o Ex.mo Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho. 
Sala de Sessões, 30 de junho de 2006. 
VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
 
 
17. RESOLUÇÃO Nº 500, DE 18 DE JULHO DE 2006, MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONSELHO 

DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (DOU 20.07.06, Seção I, p. 54).  Dispõe sobre o 
pagamento do benefício do Seguro-Desemprego aos beneficiários do setor da indústria de calçados. 

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V, do art.19 da Lei nº 
7.998, de 11 de janeiro de 1990, e tendo em vista o que estabelece o § 4º do art. 2º da Lei nº 8.900, de 30 de junho de 1994, resolve: 
Art. 1º Prolongar por até mais 2 (dois) meses a concessão do Seguro-Desemprego aos trabalhadores dispensados por empregadores do setor da 
indústria de calçados, dentro das condições previstas no art. 2º da Lei nº 7.998/90 com a redação dada pela Lei nº 8.900/94. 
Parágrafo único. Terão direito ao benefício de que trata o caput deste artigo os beneficiários do Seguro-Desemprego, cuja dispensa tenha ocorrido no 
período de 1º de janeiro de 2006 até 30 de junho de 2006. 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
REMIGIO TODESCHINI 
Presidente do Conselho 
 
 
18. RESOLUÇÃO Nº 501, DE 18 DE JULHO DE 2006, MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONSELHO 

DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (DOU 20.07.06, Seção I, p. 54).  Dispõe sobre o 
pagamento do benefício do Seguro-Desemprego aos beneficiários do setor da fabricação de móveis com predominância em madeira. 

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V, do art.19 da Lei nº 
7.998, de 11 de janeiro de 1990, e tendo em vista o que estabelece o § 4º do art. 2º da Lei nº 8.900, de 30 de junho de 1994, resolve: 
Art. 1º Prolongar por até mais 2 (dois) meses a concessão do Seguro-Desemprego aos trabalhadores dispensados por empregadores do setor de 
fabricação de móveis com predominância em madeira, dentro das condições previstas no art. 2º da Lei nº 7.998/90 com a redação dada pela Lei nº 
8.900/94. 
Parágrafo único. Terão direito ao benefício de que trata o caput deste artigo os beneficiários do Seguro-Desemprego, cuja dispensa tenha ocorrido no 
período de 1ª de janeiro de 2006 a 30 de junho de 2006. 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
REMIGIO TODESCHINI 
Presidente do Conselho 
 
 
19. RESOLUÇÃO Nº 502, DE 18 DE JULHO DE 2006, MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONSELHO 

DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (DOU 20.07.06, Seção I, p. 54).  Dispõe sobre o 
pagamento do benefício do Seguro-Desemprego aos beneficiários do setor de fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para 
a agricultura, avicultura e a de produção de animais. 

O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V, do art.19 da Lei nº 
7.998, de 11 de janeiro de 1990, e tendo em vista o que estabelece o § 4º do art. 2º da Lei nº 8.900, de 30 de junho de 1994, resolve: 
Art. 1º Prolongar por até mais 2 (dois) meses a concessão do Seguro-Desemprego aos trabalhadores dispensados por empregadores do setor de 
fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura, avicultura e a de produção de animais, dentro das condições previstas no art. 
2º da Lei nº 7.998/90 com a redação dada pela Lei nº 8.900/94. 
Parágrafo único. Terão direito ao benefício de que trata o caput deste artigo os beneficiários do Seguro-Desemprego, cuja dispensa tenha ocorrido no 
período de 1ª de janeiro de 2005 a 30 de junho de 2006. 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
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REMIGIO TODESCHINI 
Presidente do Conselho 
XIII - Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.” 
................................................................................................... 
.....” (NR) 
Art. 2o- Prorrogar por mais noventa dias o prazo previsto no art. 2o- da Portaria no- 77, de 13 de março de 2006, publicada no Diário Oficial da União de 
14 de março de 2006. 
Art. 3o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
CLAUDIO LANGONE 
 
 
20. RESOLUÇÃO Nº 17, DE 19 DE JUNHO DE 2006, CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (DJU 24.07.06, Seção 1, p. 

1). Define parâmetros a serem observados na escolha de Magistrados para substituição dos membros dos Tribunais. 
A Presidente do Conselho Nacional de Justiça, no uso de suas atribuições e Considerando que a Emenda Constitucional nº 45/2004 atribuiu ao 
Conselho Nacional de Justiça a função de zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura; 
Considerando que para cumprir essa função o Conselho Nacional de Justiça pode expedir atos regulamentares; 
Considerando a disparidade existente nos Regimentos Internos quanto à regulamentação da convocação de Magistrados para substituição dos 
membros dos Tribunais; 
Considerando os fundamentos adotados no julgamento do Pedido de Providências nº 183, que questiona a constitucionalidade da forma de escolha de 
Magistrados para substituição perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região; e 
Considerando a necessidade de fixação de parâmetros para que a escolha de Magistrados para substituição dos membros dos Tribunais atenda aos 
princípios da Legalidade, da Impesssoalidade, da Moralidade Administrativa e do Juiz Natural, 
RESOLVE: 
Art. 1º - A substituição dos membros dos Tribunais será realizada por decisão da maioria absoluta de seus membros, nos termos do art. 118 da Lei 
Complementar nº 35/79, com adoção de critérios objetivos que assegurem a impessoalidade da escolha. 
Art. 2º - Cada Tribunal, no prazo de 90 dias, deverá adequar o seu Regimento Interno às disposições do artigo primeiro desta Resolução, devendo 
encaminhar ao Conselho Nacional de Justiça a respectiva alteração, para fins de ciência. 
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministra ELLEN GRACIE 
Presidente 
A seguir, o Conselheiro Alexandre de Moraes apresentou proposta de Enunciado Administrativo, cujo teor vai transcrito abaixo, questão que o 
Conselho decidiu por analisar oportunamente: 
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 
As Resoluções nºs 13 e 14 do Conselho Nacional de Justiça, referentes ao teto salarial previsto pelo artigo 37, XI, da Constituição da República 
Federativa do Brasil, têm aplicação imediata, a partir do mês de junho de 2006, respeitada a irredutibilidade de subsídios (CF, art. 95, III), garantia 
constitucional de independência da magistratura, de maneira a serem respeitados os valores constitucional e legalmente reconhecidos pelo Supremo 
Tribunal Federal no momento da edição da EC nº 41/03, até que o seu montante seja coberto pelo subsídio fixado em lei para o Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal (MS nº 24.875-1/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
As vantagens não previstas pela Constituição da República Federativa do Brasil, pela Lei Orgânica da Magistratura ou pela jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal deverão, imediatamente, adequar-se às citadas resoluções, sob as penas da lei.  
Por fim, a Ministra Presidente registrou o transcurso do primeiro aniversário do Conselho Nacional de Justiça, ocorrido em catorze de junho passado. 
A sessão foi encerrada às dezoito horas e quarenta e quatro minutos e dela lavrou-se esta ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes. 
ELLEN GRACIE NORTHFLEET 
ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO 
VANTUIL ABDALA 
MARCUS ANTONIO DE SOUZA FAVER 
JIRAIR ARAM MEGUERIAN 
DOUGLAS ALENCAR RODRIGUES 
CLÁUDIO LUIZ BUENO DE GODOY 
GERMANA DE OLIVEIRA MORAES 
PAULO LUIZ SCHMIDT 
EDUARDO KURTZ LORENZONI 
RUTH LIES SCHOLTE CARVALHO 
OSCAR OTAVIO COIMBRA ARGOLLO 
PAULO LUIZ NETO LÔBO 
ALEXANDRE DE MORAES 
JOAQUIM DE ARRUDA FALCÃO NETO 
ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS 
Vice-Procurador Geral da República 
ARISTOTELES ATHENIENSE 
Vice-Presidente do Conselho Federal da OAB. 
 
 
 

I N STRUÇÕES NORMATIVAS  

 
 
 
21. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 7 DE JULHO DE 2006, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (DJU 11.07.06, 

Seção I, pp. 2-3). Regulamenta procedimentos judiciais e administrativos.  
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da atribuição que lhe é conferida pelo Regimento Interno, art. 21, inciso XXI, e 
tendo em vista tornar o trâmite processual mais célere, resolve: 
TRANSMISSÃO DE COMUNICAÇÕES E DE DECISÕES 
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Art. 1º A transmissão de comunicações urgentes e das decisões proferidas pelo Relator ou pelo órgão colegiado no julgamento dos conflitos de 
competência e agravos de instrumento providos será autorizada pelo Coordenador ou substituto, com observância da fidelidade ao conteúdo da 
decisão. 
Parágrafo único. Comunicar-se-á a decisão proferida no julgamento do conflito de competência aos Juízos nele envolvidos. 
FORNECIMENTO DE CÓPIAS E DE CERTIDÕES 
Art. 2º As solicitações de cópias por advogado regularmente constituído nos autos serão atendidas pelas Coordenadorias. 
§ 1º Excetuam-se do disposto no caput os autos que estiverem conclusos. 
§ 2º Os processos criminais de competência da Corte Especial e os que correrem em segredo de justiça, bem como aqueles indicados pelo Relator, só 
poderão ser consultados e fotocopiados pelas partes ou pelos procuradores constituídos nos autos. 
§ 3º O Relator apreciará, em face de petição fundamentada, o pedido de extração de cópias quando o advogado não tiver procuração nos autos, salvo 
determinação em contrário. 
§ 4º As Coordenadorias somente poderão fornecer cópias de decisões monocráticas e colegiadas, antes de sua publicação no Diário da Justiça, a 
advogado com procuração nos autos e desde que autorizado pelos Relatores. 
Art. 3º As certidões de interesse das partes e de seus advogados restringir-se-ão aos registros processuais eletrônicos no âmbito desta Corte e serão 
fornecidas por requerimento verbal. 
Parágrafo único. As certidões narrativas serão fornecidas mediante petição dirigida ao Relator, com explicitação do ponto a ser certificado. 
PEDIDO DE INFORMAÇÕES E DE RETIRADA DE PROCESSOS 
Art. 4º O pedido de informações sobre processos com decisão transitada em julgado, já arquivados ou devolvidos à origem, será atendido pelo titular 
da Coordenadoria a que estejam vinculados os autos.  
§ 1º O pedido de informações em Habeas Corpus solicitado através de ofício oriundo do Supremo Tribunal Federal, será atendido pelo Relator do 
processo ou, por delegação, pelo titular da Coordenadoria. 
§ 2º Aos pedidos de informações relativos ao andamento processual de processos em trâmite no Tribunal aplica-se a regra estabelecida no caput. 
Art. 5º Durante o transcurso do prazo recursal, somente poderão retirar processos da Coordenadoria advogado com procuração nos autos e estagiário 
devidamente habilitado. 
§ 1º Sendo o prazo comum às partes, apenas em conjunto ou mediante prévio ajuste por petição, poderão seus procuradores retirar os autos. 
§ 2º O prazo dos embargos de declaração é considerado comum. 
§ 3º O advogado poderá dar-se por intimado quando se fizer presente às Coordenadorias e tomar ciência de decisões do interesse de seus constituintes. 
Art. 6º Os processos com pedido de vista serão encaminhados ao Ministro com certidão do ocorrido. 
Parágrafo único. O Gabinete do Ministro que proferirá o voto-vista diligenciará, se for o caso, os votos e notas taquigráficas necessários ao 
esclarecimento. 
Art. 7º Não devolvidos os autos no prazo por advogado ou membro do Ministério Público, e não atendida em quarenta e oito horas a cobrança feita 
pela Coordenadoria, será o fato comunicado ao Relator, remetendo-se-lhe relação pormenorizada com o nome completo do responsável pela retirada 
do feito e seu endereço para correspondência, para apreciação e, se for o caso, determinação das providências cabíveis. 
Art. 8º Nos processos que correrem em segredo de justiça, será disponibilizada a pesquisa eletrônica nos terminais de consulta e na internet apenas 
pelo número do processo. 
Parágrafo único. Não poderá ser visualizado o nome completo das partes nas publicações no Diário da Justiça e na internet. 
REDISTRIBUIÇÃO DE FEITOS E CORREÇÃO DE AUTUAÇÃO 
Art. 9º Tendo sido declarado o impedimento, afirmada a suspeição ou a incompetência, ou tendo o Relator determinado, os autos serão encaminhados 
à Secretaria Judiciária para redistribuição, independentemente de despacho do Presidente do Tribunal. 
§ 1º Havendo prevenção, a Coordenadoria do Órgão Julgador encaminhará o processo ao Ministro prevento para que se pronuncie. 
§ 2º Aceita a prevenção, os autos serão remetidos ao setor competente para redistribuição. 
Art. 10 Detectado equívoco na autuação do processo, em qualquer fase de seu trâmite, a Secretaria Judiciária deverá providenciar a correção, lavrando 
a certidão respectiva. 
Art. 11 Constatado erro na numeração das folhas dos autos, a Secretaria Judiciária ou a Coordenadoria do Órgão Julgador certificará a circunstância, 
renumerando-as. 
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃOS 
Art. 12 Ficam reservadas as segundas-feiras, preferencialmente, para a publicação de acórdãos. 
§ 1º Para a publicação de acórdãos, despachos e decisões será disponibilizado pelo Gabinete o inteiro teor por meio eletrônico, devendo o respectivo 
comprovante acompanhar o envio. 
§ 2º As decisões idênticas poderão ser agrupadas para efeito de publicação. 
§ 3º As publicações serão precedidas da lista dos advogados interessados nas decisões, com o número respectivo de inscrição. 
§ 4º Considerar-se-á circulado o Diário da Justiça quando a Imprensa Nacional liberar para distribuição, até as 15 (quinze) horas, a publicação do dia, 
em papel. 
Art. 13 Findo o prazo de vinte dias, previsto no § 3º do art. 103 do Regimento Interno, as Coordenadorias dos Órgãos Julgadores farão levantamento 
dos votos faltantes para a publicação dos acórdãos e encaminharão a relação aos Ministros e aos Gabinetes. 
§ 1º O levantamento constará de listas mensais das pendências de cada Ministro, nas quais deverá ser assinalada a característica de cada uma: voto-
vogal, voto-vista, voto vencido, aparte, esclarecimento, preliminar e mérito. 
§ 2º A dispensa das notas taquigráficas será oficialmente comunicada às Coordenadorias dos Órgãos Julgadores, que adotarão providências para a 
publicação do acórdão. 
INCLUSÃO DE PROCESSOS EM PAUTA 
Art. 14 Os Gabinetes relacionarão os processos a serem incluídos em pauta de julgamento, uma vez superados os impedimentos, defeitos de autuação 
ou representação processual e outros incidentes. 
Parágrafo único. Os processos que versem sobre a mesma questão jurídica, ainda que apresentem aspectos peculiares, poderão ser julgados 
conjuntamente, devendo sua numeração, nesse caso, ser entregue, com antecedência, às Coordenadorias dos Órgãos Julgadores e à Coordenadoria de 
Taquigrafia. 
JUNTADA E ENCAMINHAMENTO DE PETIÇÕES E DE OUTROS DOCUMENTOS 
Art. 15 As petições serão juntadas mediante despacho ou autorização do Relator. 
Parágrafo único. Os Coordenadores estão autorizados a diligenciar a requisição dos autos para juntada de petições pendentes de apreciação. 
Art. 16 As petições, ofícios e outros documentos protocolados no Tribunal que devam ir a despacho, qualquer que seja o destinatário, serão 
encaminhados diretamente: 
I) ao Presidente do Tribunal, quando se tratar de matéria de sua competência; 
II) ao Presidente do Órgão Julgador, quando se tratar de matéria concernente ao julgamento colegiado do órgão que preside; 
III) ao Relator do processo respectivo nos demais casos. 
Art. 17 Nas guias de recebimento de autos, documentos e expedientes encaminhados a qualquer unidade do Tribunal, deverão constar o nome legível 
do servidor e o número de sua matrícula. 
DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 18 Uma vez cumprida a diligência requerida pelo Ministério Público, os autos a ele retornarão, independentemente de nova determinação do 
Relator, salvo se este, ao deferir a diligência, dispuser em contrário. 
Art. 19 Nos casos de medidas urgentes (Regimento, art. 52, I), estando ausente do Distrito Federal o Relator, a secretaria do Gabinete certificará o 
fato e encaminhará os autos ao Ministro substituto; esgotada a lista da Seção competente, serão os autos conclusos ao Presidente do Tribunal. 
Art. 20 Incumbe à Coordenadoria de Execução Judicial a extração de carta de sentença. 
Art. 21 As cartas de ordem, os mandados de citação e de intimação e as notificações poderão ser assinados, de ordem, pelo Coordenador (art. 162, § 
4º, e 225, VII, CPC) em modelo padronizado, a ser adotado por todas as unidades. 
Parágrafo único. Salvo determinação em contrário, as cartas de ordem serão endereçadas ao Juízo da Comarca ou Seção Judiciária onde devam ser 
cumpridas. 
Art. 22 Existindo nos autos duplicidade de cópias de carta de ordem, decorrente de devolução, faculta-se aos Coordenadores retirá-las, certificando-se 
o ato. 
Art. 23 Na identificação de embargos de declaração ou de agravo regimental, constará como embargado ou agravado a parte que, em tese, suportará a 
sucumbência. 
Art. 24 Os ofícios do Supremo Tribunal Federal que determinarem subida de autos terão cópia encaminhada à Vice-Presidência para conhecimento. 
Art. 25 A Secretaria de Tecnologia da Informação disponibilizará, no Sistema Integrado da Atividade Judiciária (SIAJ), programa informatizado 
destinado a produzir, a partir dos dados lançados pelo órgão responsável pela estatística e pelas Coordenadorias dos órgãos julgadores, o relatório 
semestral de atividades daquelas unidades. 
Art. 26 Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação ficando revogada a Instrução Normativa nº 06, de 21 de dezembro de 2005.  
Ministro BARROS MONTEIRO 
 
 
22. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 7 DE JULHO DE 2006, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (DJU 11.07.06, 

Seção I, pp. 3-4). Dispõe sobre os procedimentos aplicáveis, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, à expedição, 
processamento e pagamento dos precatórios e das requisições de pequeno valor. 

O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando de suas atribuições e considerando o disposto no art. 100 e parágrafos, da 
Constituição Federal, a Emenda Constitucional n.º 37/2002, de 12 de junho de 2002, a Lei n.º 10.259, de 12 de julho de 2001, resolve: 
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 
Art. 1º O pagamento de débitos judiciais da Fazenda Pública apurados em processo de competência originária deste Tribunal será efetuado mediante 
requisições de pagamento, na forma do disposto no art. 100 e parágrafos da Constituição Federal e das demais disposições legais concernentes à 
matéria. 
Art. 2º A petição de execução será dirigida ao Presidente do Órgão Julgador que determinará a citação da Fazenda Pública, para os fins do disposto no 
art. 730, do Código de Processo Civil. 
Parágrafo único. Sendo vários os exeqüentes ou em se tratando de ação coletiva, a execução poderá ser iniciada, por grupos de no máximo 25 (vinte e 
cinco) interessados, cuja autuação se dará em autos suplementares contendo as principais decisões do processo originário. 
Art. 3º Opostos embargos, serão eles processados na forma da legislação processual e julgados pelos Presidentes dos Órgãos a que se referem os art. 
301 e 302, incisos I e II, do Regimento Interno do STJ, ou a quem couber, no respectivo Órgão, se houver redistribuição. 
REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO 
Art. 4º Se não houver oposição de embargos ou se estiver transitada em julgado a decisão que fixar o valor devido pela Fazenda Pública, o Presidente 
do Órgão Julgador ou o Relator, se houver, expedirá o precatório ou a requisição de pequeno valor - RPV, conforme o caso. 
Parágrafo único. As requisições de pagamento serão dirigidas ao Presidente do Tribunal que determinará as providências de requisição do valor à 
entidade pública executada. 
Art. 5º Considera-se de pequeno valor o crédito cujo montante, atualizado e especificado, por beneficiário, seja igual ou inferior a: 
I - sessenta salários mínimos, sendo devedora a Fazenda Pública Federal (art. 17, § 1º, da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001); 
II - quarenta salários mínimos, ou o valor definido em lei local, sendo devedora a Fazenda Pública Estadual ou a do Distrito Federal (art. 87, inciso I, 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT); 
III - trinta salários mínimos, ou o valor definido em lei local, sendo devedora a Fazenda Pública Municipal (art. 87, inciso II, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias - ADCT). 
Parágrafo único. No caso dos incisos II e III, a definição de valor diferenciado deverá ser comprovada pela juntada da publicação do texto legal 
referido. 
Art. 6º Os pagamentos de valores superiores aos limites previstos no artigo anterior serão requisitados mediante precatório, salvo se o credor 
renunciar, expressamente, ao valor excedente, quando poderá receber seu crédito por meio de RPV. 
Parágrafo único. Em caso de requisição parcial ou suplementar, será considerado, para efeito de dispensa ou não do precatório, o montante total do 
débito apurado ou em discussão. 
Art. 7º Tratando-se de litisconsórcio ativo ou ação coletiva, as requisições (precatório e RPV) serão expedidas individualizadas, observando-se o 
seguinte: 
I - será expedido precatório, em relação aos beneficiários cujo montante, por credor, seja superior aos limites fixados no art. 5º e, simultaneamente, 
RPV referente aos créditos individuais inferiores àqueles limites; 
II - nas ações coletivas, a expedição do precatório ou da RPV será consignada em nome dos credores substituídos ou representados, observada a 
disposição do inciso antecedente. 
Art. 8º O advogado titular de crédito de honorários advocatícios oriundo de sucumbência da Fazenda Pública constará como beneficiário de 
requisição a ser expedida separadamente dos demais credores, pelo montante global da verba sucumbencial (Art. 23, Lei nº 8.906/94). 
Art. 9º Requerido o destaque de honorários advocatícios, objeto de contrato escrito juntado aos autos antes da expedição da requisição de pagamento, 
o crédito respectivo será consignado em favor do advogado que firmou o ajuste e será deduzido do valor devido à parte beneficiária (Art. 22, § 4º, Lei 
nº 8.906/94). 
Art. 10 Em caso de falecimento do exeqüente, sem que tenha sido expedida a requisição de pagamento, os herdeiros deverão requerer a habilitação no 
processo principal. 
Parágrafo único. Deferida a habilitação, a requisição de pagamento deverá ser expedida, individualmente, na proporção do quinhão que couber a cada 
herdeiro. 
DADOS OBRIGATÓRIOS NAS REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO  
Art. 11 Nas requisições deverão constar os seguintes dados: 
I - nomes das partes beneficiárias e de seus procuradores; 
II - números do CPF ou CNPJ dos beneficiários, assim como endereço atualizado; 
III - número do processo de execução e data do ajuizamento do processo de conhecimento; 
IV - descrição da natureza da obrigação (assunto), para fins de classificação orçamentária da despesa; 
V - valor da requisição e respectivas parcelas (principal, juros e outras), bem como a natureza do crédito (comum ou alimentar); 
VI - espécie de requisição (precatório ou RPV); 
VII - data-base de apuração dos valores da requisição para efeito de atualização monetária; 
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VIII - data do trânsito em julgado do acórdão no processo de conhecimento, bem como a do acórdão ou da decisão nos embargos à execução que 
fixou o valor da condenação ou declaração de que não foram opostos embargos ou qualquer outra impugnação à execução movida contra o ente 
público; 
IX - órgão de origem do beneficiário, no caso de servidor público, situação funcional na data de autuação do processo originário (ativo/ inativo; 
civil/militar), para fins de especificação da despesa; 
X - quaisquer outros dados imprescindíveis ao controle da entidade devedora ou exigidos na lei de diretrizes orçamentárias. 
Parágrafo único. À requisição não será anexado qualquer documento. A autoridade requisitante fará constar declaração de que todas as exigências 
legais foram cumpridas para se requerer o pagamento do débito ao ente público. 
PROCESSAMENTO DOS PRECATÓRIOS E RPV 
Art. 12 Assinada a requisição pelo Presidente do Órgão Julgador ou Relator, será ela registrada e autuada como precatório ou RPV, conforme for o 
caso, obedecendo-se à seqüência cronológica de apresentação no Tribunal. 
Art. 13 Após a autuação da requisição, seu processamento se dará perante o Presidente do Tribunal, que verificará sua regularidade formal e decidirá 
as questões de ordem administrativa. 
Art. 14 Autuado o precatório e a requisição de pequeno valor, compete à Coordenadoria de Execução Judicial: 
I - proceder à atualização do valor dos precatórios, tendo como referência a data de 1º de julho (Art. 100, § 1º, Constituição Federal); 
II - organizar, de acordo com a ordem cronológica de apresentação, devidamente atualizados na forma do inciso anterior, os precatórios de 
responsabilidade da União, suas autarquias, fundações de direito público e demais Órgãos incluídos no seu orçamento geral, e encaminhar lista com 
os dados cadastrais à Coordenadoria de Orçamento e Finanças, para fins de inclusão na proposta orçamentária do Tribunal para o exercício seguinte; 
III - expedir ofício assinado pelo Presidente do Tribunal, nos precatórios de responsabilidade das demais entidades de direito público, com notificação 
à autoridade máxima de cada ente, para que faça consignar em seu orçamento o débito judicial apurado e a necessária previsão de atualização 
monetária, e deposite o montante correspondente, em instituição bancária oficial localizada no Tribunal, até o final do exercício seguinte; 
IV - organizar, na ordem cronológica de apresentação, a lista das requisições de pequeno valor, de responsabilidade das entidades referidas no inciso 
II, e encaminhá-la com os respectivos valores e dados cadastrais à Coordenadoria de Orçamento e Finanças, para as providências pertinentes à 
quitação dos débitos, no prazo de até 60 (sessenta) dias; 
V - expedir ofício assinado pelo Presidente do Tribunal, nas requisições de pequeno valor de responsabilidade das demais entidades de direito 
público, com notificação à autoridade máxima de cada ente, para que, no prazo de até 60 (sessenta) dias, deposite, em instituição bancária oficial 
localizada no Tribunal, o crédito judicial apurado, atualizado monetariamente; 
VI - encaminhar à publicação no Diário da Justiça da União, no início do mês de agosto, lista dos precatórios que foram objeto das providências 
constantes dos incisos I, II e III, contendo o montante do débito atualizado até 1º de julho, discriminada por ente público devedor; 
VII - encaminhar à publicação lista das requisições de pequeno valor, por ente público devedor, após as providências dos incisos IV e V, contendo os 
valores dos débitos a serem pagos no prazo fixado; 
VIII - estimar e propor à Unidade mencionada no inciso II, para efeito de previsão orçamentária, o valor necessário ao pagamento de RPV. 
IX - encaminhar as requisições, prontas para o pagamento, à Coordenadoria de Orçamento e Finanças, até o décimo dia útil do mês em que houver a 
atualização dos valores a serem pagos. 
X - cientificar o beneficiário sobre o depósito a que refere o art. 21, desta instrução normativa. 
Art. 15 Adotadas as providências referidas nos incisos II, IV e VI, do artigo anterior, por certificação nos autos, serão as requisições submetidas ao 
Presidente do Tribunal, que determinará o encaminhamento à Procuradoria-Geral da União, juntamente com os autos principais dos quais foram 
expedidas, para verificação dos cálculos de atualização monetária dos precatórios e regularidade formal. 
§ 1º Se houver discordância, a manifestação da União deverá se limitar à indicação de eventual erro material nos cálculos de atualização, vedada a 
impugnação de critérios e valores definidos na conta original, sobre os quais se operou o trânsito em julgado.  
§ 2º Após manifestação da União, os autos da requisição serão remetidos ao Ministério Público Federal. 
§ 3º Recebidos os autos do Ministério Público Federal, após anuência da União quanto ao pagamento, o Presidente do Tribunal determinará a 
liquidação do precatório e da requisição de pequeno valor, observada a disponibilidade dos recursos financeiros. 
Art. 16 Eventual controvérsia de natureza jurídica ou alegação de erro material na conta principal deverá ser discutida nos autos principais, perante o 
Presidente do Órgão Julgador no qual se processou a execução, que determinará, se forem pertinentes as alegações, a suspensão, cancelamento ou 
redução do valor da requisição. 
Art. 17 Admitida nos autos principais a correção de erro material, o Presidente do Órgão Julgador comunicará à Presidência do Tribunal o novo valor 
da requisição, que determinará sua retificação, desde que não resulte aumento de despesa. Caso isso ocorra, a requisição original deverá ser cancelada, 
efetuando-se os registros necessários, e outra deverá ser expedida. 
Art. 18 As demais entidades devedoras poderão requerer vista dos precatórios e requisições de pequeno valor de que são responsáveis. 
Art. 19 As prestações dos valores de precatórios sujeitos ao parcelamento disciplinado no art. 78, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, não serão inferiores aos limites definidos no art. 5º, desta instrução normativa, exceto a residual. 
ORDEM CRONOLÓGICA DO PAGAMENTO 
Art. 20 O pagamento das requisições obedecerá à ordem cronológica de apresentação no Tribunal, observada a precedência daquelas de natureza 
alimentar em relação às de natureza comum. 
§ 1º O pagamento referido no caput estará condicionado à existência dos créditos respectivos. 
§ 2º Existindo pendência que impeça o pagamento de determinadas requisições, o Presidente do Tribunal determinará a reserva do valor necessário à 
liquidação dessas, em conta de depósito judicial, e autorizará o pagamento das demais, no limite do crédito remanescente. 
PAGAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO EM DEPÓSITO BANCÁRIO 
Art. 21 Publicada a autorização de pagamento, os valores das requisições serão depositados pelo Superior Tribunal de Justiça em instituição bancária 
oficial, em conta remunerada e individualizada, a ser aberta para cada beneficiário. 
§ 1º A instituição financeira comunicará à Coordenadoria de Orçamento e Finanças a identificação do beneficiário e respectivo número da conta de 
que trata o caput, para fins de comunicação ao interessado sobre o depósito. 
§ 2º Nos precatórios de natureza alimentícia e nas RPV, a retirada dos recursos financeiros poderá ser efetuada, independentemente de alvará judicial, 
e obedecerá às normas aplicáveis aos depósitos bancários. 
§ 3º Nos precatórios de natureza comum, os créditos serão efetuados em conta de depósito judicial, cujo levantamento se dará mediante alvará ou 
ordem de transferência, assinada pelo Presidente do Tribunal, para que o banco depositário efetue o repasse para a conta bancária do beneficiário, 
após o cumprimento das exigências legais. 
§ 4º Nos saques efetuados por procurador, deverá ser apresentada procuração específica, na instituição financeira depositária, contendo o número da 
requisição e da conta bancária do beneficiário. 
§ 5º Para fins de acompanhamento e controle, a instituição financeira comunicará a Secretaria Judiciária do Tribunal sobre quem efetuou o saque nas 
contas referidas no caput, bem como a ausência de levantamento dos valores após o prazo de 02 (dois) anos contados a partir da abertura da conta. 
§ 6º Em qualquer caso, os valores liberados estão sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte pela instituição financeira, nos termos legais. 
Art. 22 Os valores depositados em cumprimento às requisições de responsabilidade das demais entidades de direito público (art. 14, incisos III e V), 
serão liberados mediante o disposto nos §§ 3º e 6º, do artigo anterior. 
Art. 23 O crédito do advogado, objeto de dedução de honorários contratuais de que trata o art. 9º, será depositado na forma do art. 21. 
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Art. 24 Pagas as requisições, cópia do respectivo comprovante será juntada aos autos principais para a extinção da execução, nos termos da lei 
processual. 
Art. 25 No caso de sucessão causa mortis ou de qualquer outra controvérsia acerca da titularidade do crédito, os valores das requisições serão 
creditados em conta de depósito judicial, que ficarão indisponíveis, à ordem do Tribunal, até ulterior decisão fixando o titular. 
Parágrafo Único. O advogado que representava o beneficiário falecido comunicará o fato à Presidência do Tribunal, para as providências constantes 
do caput. 
Art. 26 Determinado o cancelamento da requisição, os valores depositados serão devolvidos ao Tribunal, que os restituirá ao Tesouro correspondente. 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 27 A Coordenadoria de Execução Judicial procederá à atualização monetária no mês do pagamento das requisições de que trata o art. 14, incisos 
II e IV (art. 100, § 1º, parte final, da Constituição Federal) e, também, ao cômputo dos juros legais, devidos a partir do mês de janeiro do ano em que 
for devida a segunda parcela dos precatórios submetidos a esse regime. 
Art. 28 Nos ofícios requisitórios a que se refere o art. 14, incisos III e V, será consignado o índice de atualização monetária a ser utilizado para a 
correção do débito até o seu depósito. 
Art. 29 Para fins de atualização monetária referida nos artigos 14, 27 e 28, será utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - Série Especial 
- IPCA-E, divulgado pelo IBGE, captado até o mês anterior ao cálculo, ou qualquer outro que vier a substituí-lo. 
Art. 30 Para efeito de previsão de atualização monetária do montante a ser inscrito no orçamento federal, utilizar-se-á a meta de inflação oficial 
adotada pela autoridade competente, na proporção da definida para o ano corrente, acumulada com a prevista para o exercício posterior. 
Art. 31 A Coordenadoria de Orçamento e Finanças providenciará a realização dos depósitos referidos nos artigos 21 e 25. 
Parágrafo único. No termo de atualização monetária para a efetivação dos depósitos, assinarão os titulares da Coordenadoria de Execução Judicial, da 
Secretaria Judiciária, da Unidade referida no caput e o Ordenador da despesa. 
Art. 32 Aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as resoluções oriundas do Conselho da Justiça Federal, bem como a legislação que  disciplina os 
procedimentos sobre o assunto, no âmbito da Justiça Federal. 
Art. 33 Os casos omissos serão deliberados pelo Presidente do Tribunal. 
Art. 34 Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução nº 2, de 21 de fevereiro de 2003, e as demais 
disposições em contrário. 
Ministro BARROS MONTEIRO 
 
 
 

I N F O R M A T I V O  D O   S T F  

 
 
 
23. Informativo do STF nº 433, de 26 a 30 de junho de 2006 (EXCERTOS). Aposentadoria Voluntária e Contrato de 

Trabalho - 1 
A Turma iniciou julgamento de agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Min. Marco Aurélio, relator, que, por entender que 

a controvérsia dizia respeito a cabimento de recurso trabalhista, de competência do TST, desprovera agravo de instrumento que visava à subida de 
recurso extraordinário interposto contra acórdão daquela Corte que decidira que a aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho. Alega-se, 
na espécie, ofensa aos artigos 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 6º; 7º, I, a e § 2º; e 202, todos da CF. Sustenta-se, ainda, que a jurisprudência do 
Tribunal a quo, em especial a Orientação Jurisprudencial 177 (“A aposentadoria espontânea extingue o contrato de trabalho, mesmo quando o 
empregado continua a trabalhar na empresa após a concessão do benefício previdenciário. Assim sendo, indevida a multa de 40% do FGTS em 
relação ao período anterior à aposentadoria.”), encontra-se em sentido diametralmente oposto à interpretação firmada pelo STF em situação similar 
(ADI 1770 MC/DF, DJU de 6.11.98 e ADI 1721 MC/DF, DJU de 11.4.2003).  

AI 567291 AgR/SC, rel. Min. Marco Aurélio, 29.6.2006.  (AI-567291) 
 
 
 
 
 

24. Informativo do STF nº 433, de 26 a 30 de junho de 2006 (EXCERTOS). Aposentadoria Voluntária e Contrato de 
Trabalho - 2 
O Min. Marco Aurélio proferiu voto no sentido de manter a decisão agravada, no que foi acompanhado pelo Min. Ricardo Lewandowski. 

Asseverou que o acórdão recorrido revela interpretação de normas estritamente legais. Em divergência, os Ministros Sepúlveda Pertence e Carlos 
Britto, com base em precedentes do Supremo, deram provimento ao agravo regimental ao fundamento de que o pedido de aposentadoria voluntária 
pelo trabalhador não implica ruptura automática do seu vínculo trabalhista. Ademais, aduziram que a mencionada OJ 177 do TST possui conteúdo 
constitucional. Após, o julgamento foi interrompido, a fim de se aguardar o voto de desempate da Min. Cármen Lúcia.  

AI 567291 AgR/SC, rel. Min. Marco Aurélio, 29.6.2006.  (AI-567291) 
 

 
 

D I V E R S O S  

 
 
 
25. ESTATÍSTICA GLOBAL DE PROCESSOS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2006, TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ 13.07.06, 1º caderno, p. 76).  
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26. ATO Nº 215, DE 13 DE JULHO DE 2006, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, PRESIDÊNCIA (DJU 17.07.06, 

Seção I, p. 240).  
O MINISTRO VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, Considerando o disposto no item VI da Instrução Normativa nº 3 desta Corte, resolve: 
Editar os novos valores alusivos aos limites de depósito recursal de que trata o art. 899 da CLT, reajustados pela variação acumulada do INPC do 
IBGE, do período de julho de 2005 a junho de 2006, a saber: 
- R$ 4.808,65 (quatro mil, oitocentos e oito reais e sessenta e cinco centavos), no caso de interposição de Recurso Ordinário; 
- R$ 9.617,29 (nove mil, seiscentos e dezessete reais e vinte e nove centavos), no caso de interposição de Recurso de Revista, Embargos e Recurso 
Extraordinário; 
- R$ 9.617,29 (nove mil, seiscentos e dezessete reais e vinte e nove centavos), no caso de interposição de Recurso em Ação Rescisória. 
Esses valores serão de observância obrigatória a partir de 1° de agosto de 2006. 
RIDER NOGUEIRA DE BRITO 
Ministro Vice-Presidente no exercício da Presidência do Tribunal 
Superior do Trabalho 
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ENCARTE À ATUALIZAÇÃO   LEGISLATIVA 
Nº 1.219 

01.07.2006/31.07.2006 
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) 

 
- De ordem da Exma. Juíza Vice-Corregedora Regional, arrola-se abaixo, o 
comunicado de aplicação de penalidade ao reclamante: 
JOSÉ INÁCIO RIBAS DOS SANTOS  (Auto de Infração n° 70000-2006-
561-04-00-0, da Vara do Trabalho de Carazinho, comunicado pelo Ofício n° 
487/06, expedido pela Vara e recebido na Secretaria da Corregedoria em 
10.07.2006). Perda do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho, pelo 
prazo de seis meses, a contar do trânsito em julgado da decisão, o que ocorreu 
em 06.06.2006. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


