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L E I S]  
 
01. LEI Nº 11.312, DE 27 DE JUNHO DE 2006 (DOU, 28.06.06, p. 01) Reduz a zero as alíquotas do imposto de renda e da 

Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza 
Financeira - CPMF nos casos que especifica; altera a Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996; e dá outras providências. 

 
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 Fica reduzida a zero a alíquota do imposto de renda incidente sobre os rendimentos definidos nos termos da alínea a do § 2o do art. 81 da Lei 
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, produzidos por títulos públicos adquiridos a partir de 16 de fevereiro de 2006, quando pagos, creditados, entregues 
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ou remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior, exceto em país que não tribute a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a 
20% (vinte por cento). 
§ 1o O disposto neste artigo: 
I - aplica-se exclusivamente às operações realizadas de acordo com as normas e condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional; 
II - aplica-se às cotas de fundos de investimentos exclusivos para investidores não-residentes que possuam no mínimo 98% (noventa e oito por cento) 
de títulos públicos; 
III - não se aplica a títulos adquiridos com compromisso de revenda assumido pelo comprador. 
§ 2o Os rendimentos produzidos pelos títulos e valores mobiliários, referidos no caput e no § 1o deste artigo, adquiridos anteriormente a 16 de 
fevereiro de 2006 continuam tributados na forma da legislação vigente, facultada a opção pelo pagamento antecipado do imposto nos termos do § 3o 

deste artigo. 
§ 3o Até 31 de agosto de 2006, relativamente aos investimentos possuídos em 15 de fevereiro de 2006, fica facultado ao investidor estrangeiro 
antecipar o pagamento do imposto de renda incidente sobre os rendimentos produzidos por títulos públicos que seria devido por ocasião do 
pagamento, crédito, entrega ou remessa a beneficiário residente ou domiciliado no exterior, ficando os rendimentos auferidos a partir da data do 
pagamento do imposto sujeitos ao benefício da alíquota zero previsto neste artigo. 
§ 4o A base de cálculo do imposto de renda de que trata o § 3o deste artigo será apurada com base em preço de mercado definido pela média 
aritmética, dos 10 (dez) dias úteis que antecedem o pagamento, das taxas indicativas para cada título público divulgadas pela Associação Nacional das 
Instituições do Mercado Financeiro - ANDIMA. 
Art. 2o Os rendimentos auferidos no resgate de cotas dos Fundos de Investimento em Participações, Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de 
Investimento em Participações e Fundos de Investimento em Empresas Emergentes, inclusive quando decorrentes da liquidação do fundo, ficam 
sujeitos ao imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento) incidente sobre a diferença positiva entre o valor de resgate e o custo de 
aquisição das cotas. 
§ 1o Os ganhos auferidos na alienação de cotas de fundos de investimento de que trata o caput deste artigo serão tributados à alíquota de 15% (quinze 
por cento): 
I - como ganho líquido quando auferidos por pessoa física em operações realizadas em bolsa e por pessoa jurídica em operações realizadas dentro ou 
fora de bolsa; 
II - de acordo com as regras aplicáveis aos ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza quando auferidos por pessoa física 
em operações realizadas fora de bolsa. 
§ 2o No caso de amortização de cotas, o imposto incidirá sobre o valor que exceder o respectivo custo de aquisição à alíquota de que trata o caput 
deste artigo. 
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se somente aos fundos referidos no caput deste artigo que cumprirem os limites de diversificação e as regras de 
investimento constantes da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários. 
§ 4o Sem prejuízo da regulamentação estabelecida pela Comissão de Valores Mobiliários, no caso de Fundo de Investimento em Empresas 
Emergentes e de Fundo de Investimento em Participações, além do disposto no § 3o deste artigo, os fundos deverão ter a carteira composta de, no 
mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) de ações de sociedades anônimas, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição. 
§ 5o Ficam sujeitos à tributação do imposto de renda na fonte, às alíquotas previstas nos incisos I a IV do caput do art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de 
dezembro de 2004, os rendimentos auferidos pelo cotista quando da distribuição de valores pelos fundos de que trata o caput deste artigo, em 
decorrência de inobservância do disposto nos §§ 3o e 4o deste artigo. 
Art. 3o Fica reduzida a zero a alíquota do imposto de renda incidente sobre os rendimentos auferidos nas aplicações em fundos de investimento de que 
trata o art. 2o desta Lei quando pagos, creditados, entregues ou remetidos a beneficiário residente ou domiciliado no exterior, individual ou coletivo, 
que realizar operações financeiras no País de acordo com as normas e condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. 
§ 1o O benefício disposto no caput deste artigo: 
I - não será concedido ao cotista titular de cotas que, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, represente 40% (quarenta por cento) ou 
mais da totalidade das cotas emitidas pelos fundos de que trata o art. 2o desta Lei ou cujas cotas, isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele 
ligadas, lhe derem direito ao recebimento de rendimento superior a 40% (quarenta por cento) do total de rendimentos auferidos pelos fundos; 
II - não se aplica aos fundos elencados no art. 2o desta Lei que detiverem em suas carteiras, a qualquer tempo, títulos de dívida em percentual superior 
a 5% (cinco por cento) de seu patrimônio líquido, ressalvados desse limite os títulos de dívida mencionados no § 4o do art. 2o desta Lei e os títulos 
públicos; 
III - não se aplica aos residentes ou domiciliados em país que não tribute a renda ou que a tribute à alícota máxima inferior a 20% (vinte por cento). 
§ 2o Para efeito do disposto no inciso I do § 1o deste artigo, considera-se pessoa ligada ao cotista: 
I - pessoa física: 
a) seus parentes até o 2o (segundo) grau; 
b) empresa sob seu controle ou de qualquer de seus parentes até o 2o (segundo) grau; 
c) sócios ou dirigentes de empresa sob seu controle referida na alínea b deste inciso ou no inciso II deste artigo; 
II - pessoa jurídica, a pessoa que seja sua controladora, controlada ou coligada, conforme definido nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976. 
Art. 4o O caput do art. 8o da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso X:  
"Art. 8o ..................................................................................... 
........................................................................................................... 
X - nos lançamentos a débito em conta corrente de depósito de titularidade de residente ou domiciliado no Brasil ou no exterior para liquidação de 
operações de aquisição de ações em oferta pública, registrada na Comissão de Valores Mobiliários, realizada fora dos recintos ou sistemas de 
negociação de bolsa de valores, desde que a companhia emissora tenha registro para negociação das ações em bolsas de valores." (NR) 
Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 27 de junho de 2006; 185o da Independência e 118o da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Guido Mantega 
 

P O R T A R I A S   

 
 
02. PORTARIA Nº 2437, DE 08 DE JUNHO DE 2006, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  (DOJ-RS, de 

12.06.2006, 1º caderno, p. 98).  PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, de acordo 
com o artigo 96, inciso I, alínea “c” da Constituição Federal, combinado com o artigo 654, parágrafo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 
40 do Regimento Interno deste Tribunal e à vista do contido no Expediente TRT 4ª M.A. nº 00514- 2005-000-04-00-6, resolve NOMEAR, em virtude 
de aprovação em concurso público, homologado pelo Órgão Especial na sessão do dia 25 de fevereiro de 2005, para exercer o cargo de JUIZ DO 
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TRABALHO SUBSTITUTO do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, obedecida a ordem de classificação, a candidata PRISCILA DUQUE 
MADEIRA, em vaga criada pela Lei nº 10.770/03. 
DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO – Presidente 
 
 
03. PORTARIA Nº 2494, DE 13 DE JUNHO DE 2006, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  (DOJ-RS, de 

16.06.2006, 1º caderno, p. 102). PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA 
O JUIZ-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 16 de junho de 2006, o Juiz ANDRÉ 
IBAÑOS PEREIRA, Titular da Vara do Trabalho de CRUZ ALTA, para a 2ª Vara do Trabalho de SANTA MARIA, cuja titularidade se 
encontra vaga, conforme edital de 19 de maio de 2006, publicado no Diário Oficial do Estado de 23 de maio de 2006. 
Ass. DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO, Juiz-Presidente. 
 
 
04. PORTARIA Nº 2607, DE 21 DE JUNHO DE 2006, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  (DOJ-RS, de 

22.06.2006, 1º caderno, p. 102). PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições, com fundamento nos incisos XXXV e 
XXXVI do artigo 39 do Regimento Interno, considerando a necessidade de disciplinar o horário de funcionamento das unidades administrativas e 
judiciárias no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos dias dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol, durante a Copa do Mundo 
de 2006; considerando, ainda,  o disposto na Resolução Administrativa nº 06, de 24 de junho de 2005, que fixou o regime de plantão permanente 
neste Tribunal, RESOLVE:  
Art. 1º Fixar, no dia da realização do jogo da Seleção Brasileira de Futebol pela fase de oitavas-de-final da Copa do Mundo de 2006, o horário de 
funcionamento externo das unidades administrativas e judiciárias no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em dois turnos, das 8 h às 
11 h e das 15 h às 19 h, observado o regime de plantão permanente de que trata a Resolução Administrativa nº 06, de 24 de junho de 2005, para a 
apreciação de medidas judiciais urgentes, destinadas a evitar o perecimento do direito ou assegurar a liberdade de locomoção. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO – Presidente. 
 
 
05. PORTARIA Nº 037, DE 21 DE JUNHO DE 2006, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  (DOJ-RS, de 23.06.2006, 

1º caderno, p. 129), PORTARIAS DA CORREGEDORIA. Regula, excepcionalmente, no período de 12 de julho a 02 de 
agosto de 2006, os horários de funcionamento e de atendimento externo no Posto da Justiça do Trabalho de Itaqui. 

A JUÍZA-CORREGEDORA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e 
CONSIDERANDO a autorização do Órgão Especial do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho desta Região, concedida na sessão ordinária de 
27.02.2003, para que a Corregedoria Regional baixe provimento ou portaria alterando os horários de funcionamento e de atendimento externo nos 
Postos da Justiça do Trabalho da 4ª Região, quando se fizer necessário, de forma  diversa da prevista na Resolução Administrativa nº 13/2002; 
CONSIDERANDO que, no período de 12 de julho a 02 de agosto de 2006, os dois servidores em exercício no Posto de Itaqui estarão afastados em 
fruição de férias, em períodos distintos; RESOLVE: 
Art. 1º - Fixar o horário de funcionamento do Posto da Justiça do Trabalho de Itaqui das 10h às 18h, no período de 12 de julho a 02 de agosto de 
2006, excepcionalmente. 
Art. 2º - Fixar o horário de atendimento externo do Posto da Justiça do Trabalho de Itaqui, no período de 12 de julho a 02 de agosto de 2006, das 10h 
às 12h e das 13h às 18h, excepcionalmente. 
Art. 3º - A presente portaria deverá ser afixada nos locais de costume no Foro Trabalhista de São Borja e no Posto de Itaqui, a fim de que lhe seja 
dada ampla publicidade. 
Registre-se, publique-se. 
Remetam-se cópias às Subsecções da OAB de São Borja e Itaqui, bem como à Secção da OAB do Rio Grande Sul, com sede em Porto Alegre. 
Porto Alegre, 20 de junho de 2006. 
MARIA GUILHERMINA MIRANDA, 
Juíza-Corregedora Regional. 
 
 
06. PORTARIA Nº 2616, DE 22 DE JUNHO DE 2006, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO  (DOJ-RS, de 

26.06.2006, 1º caderno, p. 66).  PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA 
O JUIZ-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 26 de junho de 2006, a Juíza NEUSA 
LÍBERA LODI, Titular da 3ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul, para a Vara do Trabalho de CAMAQUÃ, cuja titularidade se encontra vaga, 
conforme editar de 29 de maio de 2006, publicado no Diário Oficial do Estado de 31 de maio de 2006. Ass. DENIS MARCELO DE LIMA 
MOLARINHO, Juiz-Presidente 
 
 
07. PORTARIA Nº 183, DE 21 DE MAIO DE 2006, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (DOU, de 23.06.2006, 1º 

caderno, p. 40). Altera a Portaria nº 172, de 11 de fevereiro de 2005, a Portaria nº 4.992, de 5 de fevereiro de 1999 e a 
Portaria nº 916, de 15 de julho de 2003. 

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso II da 
Constituição Federal e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, resolve: 
Art. 1º A Portaria n° 172, de 11 de fevereiro de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações. 
“.................................................... 
Art. 2° .................................................... 
§ 1º O CRP conterá numeração única e terá validade de noventa dias a contar da data de sua emissão. (NR) 
..................................... 
Art. 4º ................... 
§ 5° Aplica-se o disposto neste artigo aos requerimentos para realização de operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, conforme disposição do art. 21, inciso VIII da Resolução n° 43, de 2001, do Senado Federal. (NR) 
Art. 5º ................................ 
II - observância do equilíbrio financeiro e atuarial, conforme o disposto no § 12; 
................................................. 
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IV - existência de apenas um regime próprio de previdência social e uma unidade gestora do respectivo regime nos Estados, no Distrito Federal e nos 
Municípios, garantida a participação de representantes dos segurados ativos e inativos, nos colegiados e instâncias de decisão em que os seus 
interesses sejam objeto de discussão e deliberação; 
............................................................ 
XI - concessão de benefícios de acordo com a Lei nº 9.717, de 1998 e Lei nº 10.887, de 2004, observado o disposto nos §§ 3º e 4º; 
........................................................................... 
XIV .................................................. 
b) contribuição sobre os proventos dos inativos e sobre as pensões nas mesmas alíquotas aplicadas às remunerações dos servidores ativos do 
respectivo ente estatal; 
c) contribuição do ente não inferior ao valor da contribuição do servidor ativo nem superior ao dobro desta, além da cobertura de eventuais 
insuficiências financeiras do respectivo regime próprio decorrentes do pagamento de benefícios previdenciários” 
XVI .................................................................................. 
d) Demonstrativo Previdenciário do Regime Próprio; 
.......................................................................................... 
f) Comprovante do Repasse e Recolhimento ao Regime Próprio dos valores decorrentes das contribuições, aportes de recursos e débitos de 
parcelamento; 
....................................................... 
§ 1º ..................................................................... 
d) pagamentos à unidade gestora do regime próprio dos valores relativos a débitos de contribuições parcelados mediante acordo. 
............................................................ 
§ 3º Considera-se cumprido o critério previsto no inciso XI, pela observância dos requisitos e critérios previstos na Constituição Federal e Lei nº 
10.887, de 2004, para concessão, cálculo e reajustamento dos benefícios listados a seguir: 
a) aposentadorias previstas na Constituição Federal; 
b) auxílio-doença; 
c) salário-família; 
d) salário-maternidade; 
e) pensão por morte; e 
f) auxílio-reclusão. 
....................................................................... 
§ 6° Na hipótese do encaminhamento de cópias da legislação, estas deverão ser autenticadas em cartório ou por servidor público devidamente 
identificado por nome, cargo e matrícula. 
..................................................................... 
§ 8º ....................... 
c) os demonstrativos previstos na alínea “g” do inciso XVI, até 30 de abril do exercício seguinte, iniciando com os demonstrativos relativos ao 
exercício de 2007, até 30 de abril de 2008. 
§ 9° ................................................................... 
§ 10 Os critérios previstos no inciso IV e o disposto na alínea “d” do § 1° serão exigidos, para fins de emissão do CRP, a partir de 1º de janeiro 
de 2008 e o critério previsto no inciso XIII, de 1º de janeiro de 2007. 
......................................................... 
§ 12 Para fins de cumprimento do inciso II, será exigida a fixação, em texto legal, das alíquotas previstas no DRAA para custeio do regime próprio, 
observados os limites previstos no inciso XIV, podendo ser solicitada, a qualquer tempo, a apresentação da base dos dados que deram suporte ao 
cálculo atuarial. 
§ 13 A exigência da alínea “b” do inciso XVI, será considerada atendida mediante aprovação da avaliação atuarial pela Secretaria de Políticas de 
Previdência Social. 
§ 14 Eventuais retificações no DRAA no mesmo exercício deverão ser encaminhadas ao MPS juntamente com a base dos dados que as originaram, 
ficando sua aceitação sujeita à validação pela SPS, na forma por ela definida. (NR) 
Art. 6º Na emissão do CRP dos entes que vincularam ou venham a vincular, por meio de lei, os servidores titulares de cargos efetivos ao RGPS, será 
observado o cumprimento dos critérios previstos no art. 5º, incisos I, III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XV, e XVI, alíneas “a” “d” “e” e “f”, e 
dos seguintes: 
....................................... 
§ 1° Os entes de que trata este artigo, deverão encaminhar os documentos previstos no art. 5º, inciso XVI, alíneas “d”, “e” e “f”, até 30 (trinta) dias 
após o encerramento de cada semestre civil, a contar do segundo semestre de 2006, ficando facultativa a apresentação dos documentos relativos ao 
período compreendido entre novembro de 2005 a junho de 2006. 
........................................................................... 
§ 3º A vinculação dos servidores ao RGPS será registrada no CADPREV mediante o exame da legislação completa relativa ao regime de previdência 
social, sendo necessário também o encaminhamento, pelo ente, à Secretaria de Políticas de Previdência Social, de documento contendo as seguintes 
informações, relativas aos servidores de todos os poderes: (NR) 
................................................................... 
Art. 7º Na emissão do CRP dos entes cujo regime jurídico estatutário esteja extinto ou em extinção pela adoção do regime da Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT como regime jurídico único para seus servidores até 04 de maio de 1998, em cumprimento ao art. 39, caput, redação original, da 
Constituição Federal de 1988, será verificado o cumprimento dos requisitos e critérios exigidos dos entes enquadrados na situação prevista no art. 6º, 
observado o disposto no § 1º desse artigo. (NR) 
............................................................... 
Art. 9° A regularidade quanto aos critérios previstos nesta Portaria será supervisionada pela SPS mediante auditoria-fiscal direta ou indireta ou 
controle indireto. 
§ 1° A auditoria fiscal-indireta ou controle indireto será realizada mediante análise de legislação e documentos recebidos dos entes da federação. 
§ 2° As irregularidades quanto aos critérios previstos nos incisos III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XV do art. 5° e alíneas “a” e “b” do art. 
6°, quando observadas por meio da auditoria-fiscal indireta ou controle indireto serão registradas no CADPREV depois de decorrido o prazo de 60 
(sessenta) dias contados da notificação da irregularidade ao ente, por meio eletrônico, desde que sejam exigíveis para fins de emissão do CRP, 
observados os §§ 9° e 10 do art. 5°. 
§ 3° As irregularidades nos critérios previstos nos incisos I, II, XII, XIV, XVI do art. 5º quando observadas por meio da auditoria  fiscal indireta ou 
controle indireto, na legislação do regime próprio ou forem decorrentes de descumprimentos dos prazos previstos nesta Portaria, representarão 
imediato registro no CADPREV e impedimento para emissão do CRP, independentemente de notificação ao ente. 
§ 4° A auditoria-fiscal direta será realizada por Auditor Fiscal da Previdência Social, em exercício na Secretaria de Políticas de Previdência Social, 
mediante verificação in loco, para confirmação do cumprimento dos critérios previstos nos arts 5° a 8°, observadas, quanto ao procedimento, as regras 
do Processo Administrativo Previdenciário prevista em norma específica. 
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§ 5º As irregularidades evidenciadas no CADPREV serão divulgadas em extrato resumido na rede de comunicação Internet, no endereço 
“www.previdencia.gov.br” e somente serão corrigidas a partir do cumprimento das disposições desta portaria. (NR) 
............................................................... 
Art. 10. A SPS adotará as providências necessárias para a viabilização do cumprimento das disposições desta Portaria, sendo o órgão competente para 
dirimir os casos omissos. (NR) 
............................................................................” 
Art. 2° A Portaria n° 4.992, de 5 de fevereiro de 1999, passa a vigorar as seguintes alterações: 
“Art. 9º O ente público detentor de regime próprio encaminhará à Secretaria de Políticas de Previdência Social a avaliação atuarial inicial em até trinta 
dias do seu encerramento e o Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial - DRAA, conforme Anexo V, até 31 de julho de cada exercício. 
(NR) 
.............................................................................. 
Art. 17. ............................................ 
§ 3º A taxa de administração prevista no inciso VIII deste artigo será de até dois pontos percentuais do valor total das remunerações, proventos e 
pensões dos segurados vinculados ao regime próprio de previdência social, relativo ao exercício financeiro anterior, observando-se que: 
I - será destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento do órgão gestor do 
regime próprio; 
II - na verificação do limite definido no caput deste parágrafo, não serão computadas as despesas decorrentes das aplicações de recursos em ativos 
financeiros de que trata o inciso IV do caput deste artigo; 
III - o regime próprio de previdência social poderá constituir reserva com as sobras do custeio das despesas do exercício, cujos valores serão 
utilizados para os fins a que se destina a taxa de administração; 
IV - para utilizar-se da faculdade prevista no inciso III, a alíquota da taxa de administração deverá ser definida expressamente em texto legal. (NR)” 
Art. 3° O art. 2º da Portaria nº 916, de 15 de julho de 2003, passa a vigorar com a seguinte alteração: 
“Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a partir do exercício financeiro de 2007, com aplicação facultativa nos 
exercícios de 2004 a 2006, revogando as disposições em contrário. (NR)” 
Art. 4° Revogam-se § 2º do art. 2º, a alínea “a” do § 3° do art. 2°, o inciso X do art. 5°, as alíneas “a” e “b” do § 1° do art. 6°, o artigo 8°-A, da 
Portaria 172, de 11 de fevereiro de 2005; os §§ 4º, 6º, 7º e 8º do art. 17 da Portaria n° 4.992, de 5 de fevereiro de 1999, e demais disposições em 
contrário. 
Art. 5° O Anexo IV da Portaria n° 4.992, de 5 de fevereiro de 1999, passa a vigorar conforme o Anexo I desta Portaria. 
Art. 6° A Portaria n° 4.992, de 5 de fevereiro de 1999, passa a vigorar com a inclusão do Anexo V, conforme o Anexo II desta Portaria. 
Art. 7° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
NELSON MACHADO 
 
 

R E S O L U Ç Õ E S  

 
 
08. RESOLUÇÃO Nº 16, DE 30 DE MAIO DE 2006, CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (DJU 02.06.06, Seção 1, pp. 

95/96).  Estabelece critérios para a composição e eleição do Órgão Especial dos Tribunais e dá outras providências. 
A PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição Federal, especialmente o que 
dispõe o inciso I, § 4°, de seu artigo 103-B, e tendo em vista o decidido na Sessão do dia 30 de maio de 2006; 
Considerando que o inciso XI do artigo 93 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 45/2004 alterou o modo de 
composição do Órgão Especial eventualmente criado nos Tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, estabelecendo o provimento de 
metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno; 
Considerando que o caráter organizatório do comando contido no referido inciso XI do artigo 93 da Constituição Federal, de aplicabilidade direta, 
suscita integração normativa a nível nacional; 
Considerando que, até a edição do novo Estatuto da Magistratura, o preceito contido no inciso XI do artigo 93 da Constituição Federal poderá ser 
integrado através de fontes normativas originadas no Conselho Nacional de Justiça, com as limitações impostas pelos princípios constitucionais 
aplicáveis ao tema e pelas normas contidas na Lei Complementar n° 35/79 em vigor; 
Considerando a necessidade de serem estabelecidas regras mínimas, gerais e uniformes que permitam aos Tribunais adotar providências normativas, 
de modo a compatibilizar suas ações com os princípios implementados pela Emenda Constitucional n° 45/2004; 
Considerando que o Conselho Nacional de Justiça poderá expedir regulamentos com o fim de zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo 
cumprimento do Estatuto da Magistratura (CF, artigo 103-B, parágrafo 4°, inciso I), no âmbito de sua alta função política de aprimoramento do 
autogoverno do Judiciário e como órgão formulador de uma indeclinável política judiciária nacional; resolve: 
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 1° Nos Tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído órgão Especial, com o mínimo de onze e o máximo de 
vinte e cinco membros, respeitada a representação de advogados e membros do Ministério Público prevista nos artigos 94, 104, parágrafo único, II, e 
111-A, I, todos da Constituição Federal, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, 
provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno, à medida em que ocorrerem. 
Art. 2° Nos Tribunais em que o Órgão Especial contemplar número ímpar de membros, a apuração das metades será realizada arredondando-se para 
maior o número de vagas relativas à metade a ser provida por antiguidade. 
Art. 3° As vagas por antiguidade no Órgão Especial, nas respectivas classes, serão providas, mediante ato de efetivação do Presidente do Tribunal, 
pelos membros mais antigos do Tribunal Pleno, conforme ordem decrescente de antiguidade, nas classes a que pertencerem, observando-se os 
mesmos critérios nos casos de afastamento e impedimento. 
Art. 4° A eleição prevista na parte final do inciso XI do artigo 93 da Constituição Federal, para preenchimento da metade do Órgão Especial, será 
realizada, por votação secreta, entre os membros do Tribunal Pleno, convocado especialmente para tal finalidade, sendo inadmitida a recusa do 
encargo (art. 99 da LOMAN), salvo manifestação expressa antes da eleição (art. 102, in fine da LOMAN). 
§ 1° As vagas destinadas à representação dos advogados e membros do Ministério Público, atendida, quando for o caso a alternância prevista no 
artigo 100, § 2° da LOMAN, também serão preenchidas por eleição, respeitadas as classes respectivas, de acordo com o artigo 9° desta Resolução. 
§ 2° Será considerado eleito o candidato que obtiver maioria simples dos votos dos membros integrantes do Tribunal Pleno. 
§ 3° No caso de empate na votação, prevalecerá o candidato mais antigo no Tribunal. 
§ 4° Serão considerados suplentes, na ordem decrescente da votação, os membros não eleitos. 
CAPÍTULO II - DO MANDATO E DA ELEGIBILIDADE 
Art. 5° Até que seja editado o Estatuto da Magistratura previsto no caput do art. 93 da Constituição Federal, o mandato de cada membro da metade 
eleita do Órgão Especial será de dois anos, admitida uma recondução. 
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§ 1° - Quem tiver exercido por quatro anos a função de membro da metade eleita do Órgão Especial não figurará mais entre os elegíveis, até que se 
esgotem todos os nomes. 
§ 2° - O disposto neste artigo não se aplica ao membro do Tribunal que tenha exercido mandato na qualidade de convocado por período igual ou 
inferior a seis meses. 
Art. 6° A substituição do magistrado que integrar a metade eleita do Órgão Especial, nos afastamentos e impedimentos, será realizada pelos suplentes 
na ordem decrescente da votação obtida, mediante convocação do Presidente do Tribunal, sendo inadmitida a recusa. 
Parágrafo único - A substituição do julgador integrante da metade do Órgão Especial provida por antiguidade será realizada nos termos do art. 99, § 
2° da LOMAN. 
Art. 7° Quando, no curso do mandato, um membro eleito do Órgão Especial passar a integrá-lo pelo critério da antiguidade, será declarada a vacância 
do respectivo cargo eletivo, convocando-se imediatamente nova eleição para o provimento da vaga. 
CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
Art. 8° Até que seja editado o Estatuto da Magistratura, os Tribunais que tenham constituído ou constituírem Órgão Especial deverão compatibilizar 
seus regimentos internos aos termos desta Resolução, bem como convocar o Tribunal Pleno, no prazo de trinta dias, a contar da publicação da 
presente Resolução, para realizar eleições necessárias ao preenchimento das vagas surgidas no Órgão Especial a partir da vigência da Emenda 
Constitucional n° 45, em 30 de dezembro de 2004. 
Art. 9° Todas as vagas que ocorrerem no Órgão Especial a partir de 1º janeiro de 2005 serão preenchidas por eleição, como previsto no inciso XI, do 
artigo 93, in fine, da Constituição Federal, até que se complete a composição de sua metade eleita. 
Art. 10 Ficam preservados, nos Tribunais que já realizaram o preenchimento da metade das vagas do Órgão Especial e dos órgãos diretivos, os 
resultados das respectivas eleições, observadas as disposições do artigo 5º e parágrafos desta Resolução, bem como as decisões por eles tomadas. 
Art. 11 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministra ELLEN GRACIE 
Presidente 
 
 
09. RESOLUÇÃO Nº 21/2006, CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (DJU 02.06.06, Seção 1, p. 719). Regula o exercício 

do direito de remoção, a pedido, de Juiz do Trabalho Substituto, entre Tribunais Regionais do Trabalho. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista a decisão 
de caráter normativo constante no Processo n.º CSJT-56/2005-000-90-00.6, 
CONSIDERANDO que o art. 93 inciso VIII-A da Constituição Federal erige princípio dotado de eficácia plena e de aplicabilidade imediata, ao 
assegurar ao Juiz do Trabalho Substituto o direito de remoção entre Tribunais Regionais do Trabalho; 
CONSIDERANDO que a proteção à família é valor constitucionalmente consagrado (art. 226); 
CONSIDERANDO que há necessidade de regulamentar o exercício de tal direito no âmbito da Justiça do Trabalho; 
CONSIDERANDO que é imperativo compatibilizar os pedidos de remoção com o provimento dos cargos mediante concurso público; 
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de uniformizar os procedimentos atinentes à matéria, 
R E S O L V E: 
Art. 1º. É assegurada ao Juiz do Trabalho substituto, após obter vitaliciamento na Região de origem, a remoção a pedido para vincular-se a outro 
Tribunal Regional do Trabalho, observadas as normas constantes desta Resolução. 
Art. 2º. A remoção a pedido é de exclusivo interesse do magistrado e somente será deferida para provimento de cargo vago idêntico. 
Art. 3º. A remoção de Juiz do Trabalho Substituto de uma região para outra far-se-á com a anuência dos Tribunais Regionais interessados. 
Parágrafo único. O Tribunal Regional do Trabalho de origem avaliará a conveniência administrativa da remoção, podendo, em caso de carência de 
magistrados na Região ou de justificado risco de comprometimento na continuidade da outorga da prestação jurisdicional, a juízo do Tribunal, 
indeferir a remoção ou condicioná-la à conclusão de concurso público para o provimento dos cargos vagos. 
Art. 4º. Não se deflagrará procedimento de remoção no Tribunal durante a realização de concurso público para o provimento do cargo de Juiz do 
Trabalho substituto, desde a publicação do edital convocatório do certame até a nomeação dos aprovados, salvo para vagas não referidas no edital ou 
para as que sobejarem do número de aprovados. 
Parágrafo único. Mesmo no curso do certame, é possível a remoção para as vagas incluídas no edital, se os candidatos aprovados nas fases já 
realizadas forem insuficientes para o provimento do total delas. 
Art. 5º. Verificada a vaga de Juiz do Trabalho Substituto, antes de ensejar provimento mediante concurso público, o Tribunal Regional do Trabalho 
fará publicar edital no Diário da Justiça da União, com prazo de trinta dias, para possibilitar, nesse prazo, pedidos de remoção pelos Juízes do 
Trabalho substitutos de outras regiões. 
§ 1º O edital explicitará o número de vagas de Juiz do Trabalho substituto na Região. 
§ 2º O Tribunal Regional do Trabalho não dará início a concurso público para provimento do cargo de Juiz do Trabalho substituto antes do término do 
procedimento de remoção. 
Art. 6º. 0 magistrado interessado deverá, no prazo a que se refere o artigo anterior: 
I - formular o pedido de remoção ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho a que estiver vinculado, instruindo-o com documento 
comprobatório de que há cargo vago no Tribunal de destino; 
II - inscrever-se à remoção no Tribunal pretendido. 
Art. 7º. O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho de origem submeterá a matéria à apreciação do Tribunal Pleno ou do Órgão Especial na 
primeira sessão imediatamente subseqüente. 
Art. 8º. Se houver mais de um candidato à remoção, terá primazia aquele que ocupe a melhor posição no mapa de antigüidade. 
Art. 9º. Aprovada a remoção, o Presidente do Tribunal comunicará incontinenti ao Tribunal de destino a decisão, remetendo-lhe cópia do processo de 
vitaliciamento. 
Art. 10. O Tribunal Regional do Trabalho pretendido, se houver mais candidatos inscritos que o número de vagas disponibilizadas, ao deliberar sobre 
o pleito de remoção, dará primazia àquele que for mais antigo na carreira no âmbito dos Tribunais de origem. 
§ 1º. Anuindo o Tribunal destinatário, caber-lhe-á fixar prazo razoável para trânsito do magistrado. 
§ 2º. Cumprirá ao Presidente expedir o ato administrativo correspondente e comunicar ao Tribunal de origem a decisão. 
Art. 11. O efeito jurídico do ato de remoção será concomitante ao ato de posse. 
Art. 12. O Juiz removido será posicionado como o mais moderno de sua classe na lista de antigüidade. 
§ 1º Havendo dois ou mais candidatos, será posicionado em primeiro lugar aquele que for mais antigo na carreira. 
§ 2º. Em caso de empate, será considerado o mais antigo aquele que ocupe melhor posição no mapa de antigüidade de cada Tribunal. 
Art. 13. Não se deferirá a remoção: 
I - de Juiz que esteja respondendo a processo disciplinar; 
II - quando o juiz, sem justificativa, retiver autos em seu poder além do prazo legal (CF, art. 93, inciso II, alínea "e"). 
Art. 14. As despesas decorrentes da remoção constituem ônus do Juiz interessado. 
Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Brasília, 23 de maio de 2006. 
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Ministro RONALDO LOPES LEAL 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
 
 
10. RESOLUÇÃO Nº 21/2006, CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - RETIFICAÇÃO (DJU 29.06.06, Seção 1, p. 690). 
Onde se lê: 
Art. 5º. Verificada a vaga de Juiz do Trabalho Substituto, antes de ensejar provimento mediante concurso público, o Tribunal Regional do Trabalho 
fará publicar edital no Diário da Justiça da União, com prazo de trinta dias, para possibilitar, nesse prazo, pedidos de remoção pelos Juízes do 
Trabalho substitutos de outras regiões. 
Leia-se: 
Art. 5º. Verificada a vaga de Juiz do Trabalho Substituto, antes de ensejar provimento mediante concurso público, o Tribunal Regional do Trabalho 
fará publicar edital no Diário Oficial da União, com prazo de trinta dias, para possibilitar, nesse prazo, pedidos de remoção pelos Juízes do Trabalho 
substitutos de outras regiões. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 

11. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA TRT Nº 04/2006 DE 26 DE MAIO DE 2006 (DOJ 12.06.06, 1º caderno, pp. 98-99). 
Dispõe sobre a aferição de merecimento para a promoção de magistrados. 

 

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, em sessão plenária extraordinária realizada nesta data, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, CONSIDERANDO as alterações do artigo 93 da Constituição Federal, instituídas pela Emenda Constitucional nº 45, de 
08.12.2004; CONSIDERANDO o disposto na Resolução nº 6, de 13.09.2005, do Conselho Nacional de Justiça, bem como no inciso II do art. 80 da 
Lei Complementar nº 35, de 14.03.1979; CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, 
critérios de avaliação do mérito dos magistrados para efeito de promoção por merecimento; CONSIDERANDO a ausência de regulamentação do 
inciso I do § 2º do art. 111-A da Constituição Federal; RESOLVE, por maioria de votos, vencidos parcialmente os Exmos. Juízes Dionéia Amaral 
Silveira, Maria Helena Mallmann, Ana Luiza Heineck Kruse, Maria Inês Cunha Dornelles, Leonardo Meurer Brasil, Eurídice Josefina Bazo Tôrres e 
Ricardo Carvalho Fraga, aprovar a presente Resolução Administrativa, cumprindo o previsto no artigo 4º da Resolução nº 06, de 13 de setembro de 
2005, do Conselho Nacional de Justiça, na forma que segue: 
Art. 1º - O merecimento do magistrado,para efeito de promoção, será apurado por critérios disciplinados por esta Resolução, em consonância com as 
normas da Constituição Federal e da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, observados os termos da Resolução nº 06/2005 do Conselho Nacional de 
Justiça e normas contidas no Regimento Interno deste Tribunal Regional. 
Art. 2º - As sessões para julgamento das promoções serão públicas, com votação nominal aberta e fundamentada e dependerão de lista tríplice 
elaborada pelo Tribunal Pleno ou Órgão Especial nos termos regimentais. 
§ 1º - O juiz não pode se abster de votar, salvo nos casos de suspeição e impedimento. 
§ 2º - No julgamento de promoção não será admitido o adiamento, salvo por decisão do Juiz-Presidente do Tribunal, sempre fundado em razões de 
interesse público. 
§ 3º - Cada juiz deverá votar em três candidatos, nome a nome, e expor os fundamentos de seu voto. 
Art. 3º - A promoção por merecimento pressupõe que o juiz tenha 2 (dois) anos de exercício no cargo e que integre a primeira quinta  parte da lista de 
antigüidade, salvo se não houver com tais requisitos, quem aceite o lugar vago, considerando-se automaticamente inscritos aqueles juízes que não 
recusarem a promoção no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação do edital de vacância, mediante petição endereçada ao Presidente do 
Tribunal. A definição do quinto mais antigo considerará exclusivamente os juízes que não rejeitarem a promoção, ou que não tenham sido excluídos, 
nas hipóteses dos incisos V, VI e VII abaixo, observando ainda o que segue: 
I - é facultado ao juiz manifestar recusa genérica à promoção, válida no período de tempo por ele indicado; 
II - a lista tríplice será formada pelos candidatos que obtiverem o maior número de votos em cada votação; 
III – ocorrendo empate na votação prevalecerá como critério de desempate a observância do artigo 8º, inciso I, alínea g; 
IV - é obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 (três) vezes consecutivas ou 5 (cinco) alternadas em lista de merecimento (alínea “a”, do inciso 
II do art. 93 da Constituição Federal); 
V - não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los à Secretaria da 
respectiva Jurisdição sem o devido despacho ou decisão (alínea “e” do inciso II do art. 93 da Constituição Federal); 
VI - o juiz poderá ser excluído da lista tríplice, por decisão do Tribunal Pleno ou Órgão Especial caso a justificativa apresentada, relativa à hipótese 
do inciso anterior, seja declarada inconsistente; 
VII - juiz punido com a pena de censura não poderá figurar em lista de promoção por merecimento pelo prazo de um ano, contado da imposição da 
pena (artigo 44 da Lei Complementar nº 35/79); 
VIII - será mantido na lista tríplice de merecimento, salvo alteração substancial de sua atuação, todo juiz que dela já tenha feito parte, devendo ocupar 
o primeiro lugar aquele que tenha figurado o maior número de vezes em listas de promoção por merecimento anteriormente elaboradas pelo Órgão 
Especial ou Tribunal Pleno, observado o critério do inciso III. 
Art. 4º - No julgamento de promoção serão observadas, no que diz respeito ao quorum de instalação, de deliberação e de ordem de votação as normas 
constantes do Regimento Interno do Tribunal. 
Art. 5º - A avaliação do magistrado terá por base o período de 24 (vinte e quatro) meses, que antecede a vacância originária do expediente de 
promoção. 
§ 1º - Caso o tempo de serviço no cargo seja inferior a 2 (dois) anos, o merecimento terá por base os dados do respectivo período, examinados 
proporcionalmente. 
§ 2º - O juiz que, por qualquer motivação, esteve ausente da atividade jurisdicional ou tenha sido convocado para o Tribunal no último biênio terá sua 
avaliação realizada com base nos períodos anterior e posterior ao afastamento. 
Art. 6º - O merecimento será apurado e aferido conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da 
jurisdição, assim como pela freqüência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento (alínea “c” do art. 93 da Constituição 
Federal). 
Art. 7º - A aferição do desempenho do magistrado importará na observância do adequado cumprimento das suas funções, das disposições legais e atos 
de ofício, bem como no tratamento dispensado às partes, procuradores, testemunhas, servidores, auxiliares da justiça e aos membros do Ministério 
Público, considerados os seguintes itens: 
I - existência de reiteradas reclamações correcionais julgadas procedentes em definitivo; 
II - existência de reiteradas decisões anuladas por falta de fundamentação; 
III – conduta pessoal incompatível com o desempenho de seu cargo; 
IV – pontualidade e assiduidade; 
V - ocorrência de recusa indevida ao cumprimento imediato de decisões de que seja destinatário; 
VI - existência de processos redistribuídos a outros juízes para prolação de sentença em razão de acúmulo ou atraso, sem justificativa, a critério do 
Órgão Especial ou Tribunal Pleno; 
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VII - reiterada ocorrência de processos anulados por cerceamento de prova ou de defesa, que demonstrem incorreção técnica na condução da 
instrução; 
Parágrafo único - Caberá à Corregedoria Regional fornecer dados relativos ao desempenho, podendo para tal solicitar a colaboração dos demais Juízes 
do Tribunal. 
Art. 8º - A produtividade e a presteza serão aferidas obrigatoriamente com base nos seguintes índices e dados, colhidos dos Boletins 
de Produção Mensal de Juiz e Estatístico, emitidos pelas unidades judiciárias e compilados pela Corregedoria com divulgação aos interessados: 
I – a produção a ser considerada para cálculo da produtividade e presteza observará: 
a) número absoluto de processos na pauta do juiz; 
b) número absoluto de sentenças de execução com prazo excedido; 
c) número absoluto de sentenças de cognição com prazo excedido; 
d) número absoluto de processos conciliados; 
e) número absoluto de sentenças de execução proferidas; 
f) número absoluto de sentenças de cognição prolatadas; 
g) número absoluto de processos solucionados pelo juiz; 
h) número absoluto de sentenças de embargos de declaração proferidas; 
i) número absoluto de sentenças de embargos de declaração com prazo excedido; 
II – a apuração de produtividade será realizada da seguinte forma: 
a) relação entre o número de processos conclusos para sentença e o número de processos em fase de conhecimento inseridos na pauta do juiz; 
b) relação entre o número de processos conciliados e o número de processos em fase de conhecimento inseridos na pauta do juiz; 
c) relação entre o número de processos em fase de conhecimento solucionados e o número de processos em fase de conhecimento inseridos em pauta; 
d) relação entre o número de sentenças prolatadas e o número de processos em fase de conhecimento conclusos para sentença; 
e) relação entre o número de sentenças em processos de conhecimento e o número médio regional de sentenças prolatadas; 
f) relação entre o número de sentenças prolatadas na fase de execução e o número médio regional 
III – a apuração da presteza será realizada da seguinte forma: 

a) número médio de dias de atraso dos processos pendentes de sentença de cognição do juiz 
b) número médio de dias de atraso dos processos pendentes de sentença na fase de execução de responsabilidade do juiz 
c) prazo médio de dias de publicação de sentenças nas fases de conhecimento, execução e de embargos de declaração,  comparativamente ao 

prazo médio regional 
§ 1º - Para efeitos da avaliação da produção do magistrado será observada a seguinte categorização das unidades judiciárias, considerada a 
totalidade dos processos em tramitação, tanto em fase de conhecimento como execução: 
a) categoria 1 -  até 1.000 processos 
b) categoria 2 -  entre 1001 e 1500 processos 
c) categoria 3 -  entre 1501 e 2000 processos 
d) categoria 4 – acima de 2000 processos 
§ 2º  Para identificação das categorias do item supracitado será observada a média dos processos existentes na unidade judiciária do ano anterior. 
§ 3º Deverá a Corregedoria indicar situação excepcional que possa alterar substancialmente a representatividade dos dados relativos à 
produtividade e presteza do magistrado. 
Art. 9º Considera-se justo impedimento, que autoriza a extrapolação do prazo, as ausências e afastamentos legais, a paralisação dos serviços em 
razão de força maior, além de outros motivos graves que, segundo prudente critério do Órgão Especial ou do Tribunal Pleno, justifiquem-na. 
Art. 10 Até a regulamentação do inciso I do parágrafo único do artigo 105 da Constituição Federal, serão considerados, para fins de promoção 
por merecimento, observada a gradação a seguir em ordem decrescente: 
I – a freqüência e o aproveitamento em cursos e seminários de preparação e aperfeiçoamento oferecidos por escolas oficiais de magistrados ou 
pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou Tribunal Superior do Trabalho 
II – doutorado 
III – mestrado 
IV – especialização  
§ 1º - Somente serão considerados os cursos acima referidos, comprovados por meio de certificado ou documento equivalente obtido pelo 
magistrado, com freqüência igual ou superior a 75% das aulas ministradas, em matéria pertinente ao ofício jurisdicional ou à administração da 
justiça 
§ 2º  - Será observada, sempre que possível, a paridade entre os magistrados de primeiro grau no tocante ao acesso aos cursos, especialmente nas 
hipóteses que impliquem deslocamento, ausência ou afastamento, respeitado sempre o interesse público. 
§ 3º - A Corregedoria certificará a efetiva freqüência e permanência do magistrado convocado para cursos e seminários ou eventos facultativos, 
bem como o atendimento ao disposto na Resolução nº 2 de 1998 deste Tribunal quando, para possibilitá-las, o juiz tenha sido dispensado da 
jurisdição ou subsidiado pelo Tribunal, sendo motivo de demérito quando a freqüência for inferior a 75% das aulas ministradas, sem justificativa 
aceita pelo Órgão Especial ou Tribunal Pleno 
Art. 11 – A Corregedoria formará expedientes contendo as informações que serão remetidas para subsidiar os juízes nas suas decisões. 
§ 1º O juiz avaliando terá vista do expediente, pelo prazo de 5 (cinco) dias. 
§ 2º Os expedientes serão remetidos aos integrantes do órgão Especial ou Tribunal Pleno com antecedência de 5 (cinco) dias úteis da sessão 
designada. 
Art. 12 – Os casos não previstos nesta Resolução serão decididos pelo Órgão Especial ou Tribunal Pleno. 
Art. 13 – até que se implemente o período de 24 (vinte e quatro) meses da vigência da presente Resolução, somente serão considerados, para a 
aferição do desempenho e dos critérios objetivos de produtividade e presteza, os dados levantados a partir da aprovação deste regramento pelo 
Tribunal Pleno. 
Parágrafo único – Excepcionam-se os juízes que não tiverem nenhum período de tempo a ser considerado para avaliação, nos termos do caput, 
caso em que se adotará o período de tempo equivalente aos demais avaliandos, aproveitando-se o tempo anterior à aprovação da presente 
Resolução. 
Art. 14 – Esta Resolução entrará em vigor em 1º de setembro de 2006, ficando revogadas as disposições em contrário. 
Tomaram  parte na sessão os Exmos. Juízes Paulo José da Rocha, Mario Chaves, João Ghisleni Filho, Maria Guilhermina Miranda, Jane Alice 
de Azevedo Machado, Beatriz Zoratto Sanvicente , João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Dionéia Amaral Silveira, Maria Helena 
Mallmann, Ana Luiza Heineck Kruse, Berenice Messias Corrêa, Milton Varela Dutra, Maria Inês Cunha Dornelles, Tânia Maciel de Souza, 
Leonardo Meurer Brasil, Cleusa Regina Halfen, Ricardo Luiz Tavares Gehling, Maria Beatriz Condessa Ferreira, Vanda Krindges Marques, 
Denise Maria de Barros, Eurídice Josefina Bazo Tôrres, Ione Salin Gonçalves, Ricardo carvalho Fraga, Jose Felipe ledur, Flavia Lorena Pacheco 
e Luiz Alberto de Vargas, sob a presidência do Exmo. Juiz Denis Marcelo de Lima Molarinho, Presidente deste Tribunal. Presente pelo 
Ministério Público do Trabalho o Dr. André Luis Spies. 
 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1218 10

12. RESOLUÇÃO Nº 507, DE 31 DE MAIO DE 2006, SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA, CONSELHO DA JUSTIÇA 
FEDERAL (DJU 08.06.06, Seção 1, p. 65).  Estabelece diretrizes para o tratamento de processos e investigações sigilosas 
ou que tramitem em segredo de justiça, no âmbito da Justiça Federal de 1º e 2º graus. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o decidido no Processo nº 
2006163669, na sessão realizada em 30 de maio de 2006, resolve: 
Art. 1º Estabelecer, no âmbito da Justiça Federal de 1º e 2º graus, diretrizes para o tratamento de processos e investigações sigilosas que tramitem em 
segredo de justiça, no que diz respeito à autuação, processamento, transporte, inserção de dados no sistema eletrônico de informações processuais e 
arquivamento.  
Art. 2º Considera-se em segredo de justiça a investigação, o processo, os dados e as informações determinadas pela autoridade judicial competente 
para o feito, em 1º e 2º graus, nos termos da legislação aplicável à matéria. 
Art. 3º Considera-se sigilosa, quando determinada pela autoridade judicial competente, toda a informação, documento, elemento ou feito que, por sua 
natureza ou quando a preservação de direitos individuais e o interesse público o exigirem, deva ser de conhecimento restrito e, portanto, requeira 
medidas especiais para segurança de seu conteúdo. 
§ 1º O caráter sigiloso poderá ser atribuído ao processo ou às partes. Quando atribuído ao processo, a consulta ao sistema informatizado será restrita a 
pessoas autorizadas, a critério da autoridade judicial. 
§ 2º No caso de procedimento criminal existente antes da ação penal, a consulta somente será viabilizada mediante autorização judicial. Nessa 
hipótese, não figurará na distribuição o nome das partes, sob pena de comprometimento das medidas. 
§ 3º A autoridade policial fará distribuir o inquérito ou pedido de medidas assecuratórias, viabilizando dessa forma a fixação do juízo competente para 
processamento e julgamento do feito. 
§ 4º O procedimento sigiloso será inicialmente distribuído livremente, anotando-se a classe e a expressão “sigiloso” sem qualquer menção ao nome 
dos envolvidos. 
Art. 4º A indicação de sigilo ou segredo de justiça deverá constar na capa do processo, por meio de etiqueta padrão a ser colocada pela Distribuição 
ou Secretarias processantes. 
§ 1º No caso de prevenção, o procedimento será dirigido à vara competente, que distribuirá tão logo concretizada a medida, salvo se a distribuição 
obstar outras de mesma natureza.  
§ 2º O caráter sigiloso não alcança, em regra, as decisões judiciais. 
Art. 5º O caráter sigiloso ou o atributo de segredo de justiça de dados ou informações constantes de volumes ou apensos de processo ou investigação 
será estendido a todo o processo ou investigação, salvo determinação judicial em contrário. 
§ 1º O acesso aos autos ficará restrito às partes e seus procuradores, servidores e autoridades, a critério da autoridade judicial. 
§ 2º Não será permitida a carga de feitos sigilosos (inquérito ou processo) à parte requerida, a fim de se garantir a manutenção da decretação de sigilo. 
§ 3º A vista dos autos nos feitos declarados sigilosos dependerá sempre de autorização expressa do juiz competente e restringir-se-á apenas aos 
elementos processuais essenciais à ampla defesa do interessado. 
§ 4º Quando o atributo de sigiloso ou de segredo de justiça não se referir a todos os volumes ou apensos, a marcação deverá ser feita no 1º volume dos 
autos, com referência àquele no qual tenha sido decretado sigilo ou segredo, e no próprio volume, ou autuado em apartado. 
Art. 6º No Tribunal, quando da autuação: 
I - de processos oriundos do 1º grau, já indicados como sigilosos ou segredo de justiça, será mantida essa característica, salvo determinação em 
contrário do Relator; 
II - proceder-se-á a verificação de prevenção, podendo a distribuição ter acesso à consulta processual de 1º grau. 
III - de processos originários, ante a existência de requerimento ou elementos que possam ensejar a classificação como sigilosos ou em segredo de 
justiça, far-se-á o registro no sistema processual, submetendo-se à deliberação do Relator. 
Art. 7º A publicação dos atos que envolvam questão sigilosa, se for o caso, limitar-se-á aos seus respectivos números, data da decisão e ementa, 
redigidas de modo a não comprometer o sigilo. 
Parágrafo único. As decisões judiciais, objeto de publicação na imprensa oficial, não poderão conter transcrição de excertos de documentos ou 
elementos sigilosos. 
Art. 8º Fica vedado ao magistrado e ao servidor fornecer quaisquer informações, direta ou indiretamente a terceiros, ou a órgão de imprensa, de 
elementos contidos em processos sigilosos, de ato processual sigiloso, de processo ou inquérito declarados sigilosos, sob pena de responsabilidade 
funcional. 
Art. 9º Os processos sigilosos ou com segredo de justiça, quando transportados para fora da Justiça Federal ou do Tribunal, deverão atender às 
seguintes prescrições: 
I - serão acondicionados em envelopes duplos; 
II - no envelope externo não constará qualquer indicação do caráter sigiloso ou do teor do documento; 
III - no envelope interno serão apostos o destinatário e a  indicação de sigilo ou segredo de justiça, de modo a serem identificados logo que removido 
o envelope externo; 
IV - o envelope interno será fechado, lacrado e expedido mediante recibo, que indicará, necessariamente, remetente, destinatário e número ou outro 
indicativo do documento; e 
V - o transporte e entrega de processo sigiloso ou com segredo de justiça será efetuado preferencialmente por agente público autorizado. 
Art. 10. No recebimento, movimentação e guarda de feitos e documentos sigilosos, as unidades da Justiça Federal de 1º e 2º graus deverão tomar as 
medidas para que o acesso atenda às cautelas de segurança previstas nesta norma, sendo os servidores responsáveis pelos seus atos na forma da lei 
(Lei nº 8.112/90, arts. 116, 117 e 121 a 124). 
Art. 11. No Tribunal, a carga de processos com caráter sigiloso ou com segredo de justiça, bem como a extração de cópias dos autos, obedecerão às 
regras próprias de cada Região, observadas as restrições legais (Parágrafo único do art. 155 do CPC). 
Art. 12. Havendo necessidade de detalhar outros procedimentos operacionais imprescindíveis ao resguardo dos processos e investigações de que trata 
esta Resolução, tal detalhamento deverá ser regulamentado no âmbito de cada Região. 
Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Min. BARROS MONTEIRO 
 
 
13. RESOLUÇÃO Nº 15, DE 20 de abril de 2006,  CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ( DJU 16.06.06, Seção 1, pp. 83-

84). Dispõe sobre a regulamentação do Sistema de Estatística do Poder Judiciário, fixa prazos e dá outras providências. 
A PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições, tendo em vista o decidido em Sessão de 31 de janeiro de 
2006; 
CONSIDERANDO que, nos termos do disposto no artigo 103-B, parágrafo 4o, VI, da Constituição Federal, compete ao Conselho Nacional de Justiça 
elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da federação, nos diferentes órgãos do Poder 
Judiciário; 
CONSIDERANDO que, nos termos do disposto no artigo 103-B, parágrafo 4o, VII, da Constituição Federal, compete também ao Conselho Nacional 
de Justiça elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no país e as atividades do 
Conselho; 
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CONSIDERANDO que a Administração Pública, conforme estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal, obedecerá, entre outros, aos princípios 
da publicidade e eficiência; 
CONSIDERANDO que a Resolução n° 4, de 16 de agosto de 2005, do Conselho Nacional de Justiça, instituiu o Sistema de Estatística do Poder 
Judiciário, com o objetivo de concentrar, analisar e consolidar os dados a serem obrigatoriamente encaminhados por todos os órgãos do Poder 
Judiciário do país; 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar os critérios, os conceitos e os prazos para o funcionamento do Sistema de Estatística do Poder 
Judiciário a contar do ano base de 2005; resolve: 
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 1o. O Sistema de Estatística do Poder Judiciário, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, será integrado por todos os Tribunais do país, 
regendo-se, especialmente, pelos princípios da publicidade, eficiência, transparência, obrigatoriedade de informação dos dados estatísticos, presunção 
de veracidade dos dados estatísticos informados, atualização permanente e aprimoramento contínuo. 
Art. 2o. O Conselho Nacional de Justiça, mediante sugestão de sua Comissão Permanente de estatística, definirá os indicadores estatísticos nacionais 
do Poder Judiciário, estabelecendo os dados que deverão ser obrigatoriamente informados pela Presidência dos respectivos Tribunais a cada semestre. 
Art. 3o. Os dados estatísticos referidos no artigo anterior deverão ser informados ao Conselho Nacional de Justiça, através de transmissão eletrônica, 
observando-se o seguinte calendário:  
I - os dados estatísticos de janeiro a junho serão transmitidos até o dia 31 de julho do mesmo ano; 
II - os dados estatísticos de julho a dezembro serão transmitidos até o dia 31 de janeiro do ano seguinte. 
Art. 4o. Uma vez transmitidos eletronicamente, os dados estatísticos serão considerados oficiais, dispensando sua conferência e vinculando, quanto a 
seu teor, a Presidência dos Tribunais de origem. 
Art. 5o. A Presidência de cada Tribunal poderá delegar a magistrado ou serventuário a função de gerar, conferir e transmitir os dados estatísticos 
semestrais, credenciando-o junto ao Conselho Nacional de Justiça. 
Art. 6o. As comunicações entre o Conselho Nacional de Justiça, através de seus órgãos competentes, e os Tribunais serão realizadas em regra por  
meio eletrônico. 
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, a Presidência de cada Tribunal disponibilizará um ou mais endereços eletrônicos, presumindo-se a 
recepção das comunicações oficiais mediante simples confirmação automática de que a mensagem foi disposta na respectiva caixa de correio 
eletrônico. 
Art. 7o. A transmissão dos dados estatísticos será realizada por sistema on-line, por meio do sítio na internet https://estatistica.cnj. gov. br. 
Art. 8o. O recebimento dos dados estatísticos no Conselho Nacional de Justiça ficará a cargo de seu Núcleo de Estatística, sob a coordenação da 
Secretaria-Geral, designando-se especialmente para a tarefa um Juiz Auxiliar da Presidência. 
Parágrafo único. Enquanto não for instituído o Núcleo de Estatística, deverá ser observado o disposto no artigo 2º da Resolução nº 4, de 16 de agosto 
de 2005. 
Art. 9o. Os dados estatísticos de janeiro a junho serão apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Comissão Permanente de 
Estatística, de modo consolidado, em sua última sessão plenária do subseqüente mês de agosto. 
Art. 10. Os dados estatísticos de julho a dezembro serão apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Comissão Permanente de 
Estatística, em sua última sessão plenária do mês de fevereiro do ano subseqüente, contemplando: 
I - a consolidação semestral; 
II - a consolidação anual, abrangendo ambos os semestres do ano imediata-mente anterior; 
III - a consolidação histórica, abrangendo, no máximo, os dez anos anteriores, se disponíveis; e 
IV - a análise crítica e de tendências. 
Art. 11. Na consolidação dos dados estatísticos, o Conselho Nacional de Justiça observará, sempre que possível, as especificidades próprias da Justiça 
Eleitoral, da Justiça Federal, da Justiça Trabalhista, da Justiça Militar e da Justiça dos Estados, bem como dos Juizados Especiais. 
CAPÍTULO II - DA COMISSÃO PERMANENTE DE ESTATÍSTICA 
Art. 12. A Comissão Permanente de Estatística exercerá a função de orientar e supervisionar a geração, recebimento e análise crítica dos dados 
estatísticos do Poder Judiciário, podendo propor ao órgão colegiado do Conselho alterações conceituais e estruturais nos indicadores estatísticos e no 
sistema de recebimento, armazenamento e divulgação desses dados, bem como recomendar inspeções com o propósito de verificar, in loco, a 
consistência metodológica de sua geração. 
Art. 13. A Comissão Permanente de Estatística será integrada por Conselheiros indicados pela Presidência do Conselho, mediante o auxílio de 
consultores técnicos especialmente designados para a função, com o apoio de pessoal e logístico da Secretaria-Geral, podendo ser ainda designados 
magistrados para prestarem auxílio temporário à Comissão, sem prejuízo de suas regulares funções nos Tribunais de origem. 
CAPÍTULO III - DOS INDICADORES ESTATÍSTICOS BÁSICOS 
Art. 14. O Sistema de Estatística do Poder Judiciário contemplará indicadores estatísticos básicos, abrangendo as seguintes categorias: 
I - insumos, dotações e graus de utilização; 
II - litigiosidade; 
III - carga de trabalho; 
IV - taxa de congestionamento; 
V - recorribilidade e reforma de decisões; 
VI - acesso à Justiça; 
VII - maiores demandas e participação governamental; 
VIII - atividade disciplinar; 
IX - outros. 
Art. 15. Os dados estatísticos relativos a insumos, dotações e graus de utilização da Justiça serão informados de acordo com os indicadores e fórmulas 
seguintes: 
a- Despesa Total da Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados (numerador DPJ) sobre o Produto Interno Bruto Federal e dos Estados, 
respectivamente (denominador PIB), por meio do indicador (G1) e de sua fórmula: 
b- Despesa Total da Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados (numerador DPJ) sobre a Despesa Pública Federal e dos Estados, respectivamente 
(denominador GT), por meio do indicador (G2) e de sua fórmula: 
c- despesas da Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados com Recursos Humanos (numerador Prh ) sobre a Despesa Total da respectiva Justiça 
(denominador DPJ) por meio do indicador (G3) e de sua fórmula: 
d- despesas da Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados com Bens e Serviços (numerador Bs) sobre a Despesa Total da respectiva Justiça 
(denominador DPJ) por meio do indicador (G4) e de sua fórmula: 
e- despesas da Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados com Pessoal e Encargos (numerador Pe) sobre a Despesa Total da respectiva Justiça 
(denominador DPJ) por meio do indicador (G5) e de sua fórmula: 
f- despesas da Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados com Custeio e Capital (numerador Cca) sobre a Despesa Total da respectiva Justiça 
(denominador DPJ) por meio do indicador (G6) e de sua fórmula: 
g- Despesa Total da Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados (numerador DPJ) sobre o número de habitantes da Região e dos Estados, 
respectivamente (denominador h1), por meio do indicador (G7) e de sua fórmula: 
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h- total de magistrados da Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados (numerador Mag) sobre o número de habitantes dividido por cem mil da Região 
e dos Estados, respectivamente, (denominador h2) por meio do indicador (G8) e de sua fórmula: 
i- total do pessoal auxiliar da Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados (numerador Paux) sobre o número de habitantes dividido por cem mil da 
Região e dos Estados, respectivamente (denominador h2), por meio do indicador (G9) e de sua fórmula: 
j- total do pessoal do quadro efetivo da Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados (numerador Pap) sobre o número de habitantes dividido por cem 
mil da Região e dos Estados, respectivamente (denominador h2), por meio do indicador (G10) e de sua fórmula: 
k- valores recolhidos pela Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados (numerador T) sobre a Despesa Total da respectiva Justiça (denominador DPJ) 
por meio do indicador (I1) e de sua fórmula: 
l- receitas decorrentes de execução fiscal pela Justiça Federal e dos Estados (numerador i) sobre a Despesa Total da respectiva Justiça (denominador 
DPJ) por meio do indicador (I2) e de sua fórmula: 
m- receitas decorrentes de arrecadação previdenciária pela Justiça do Trabalho (numerador iprev) sobre a Despesa Total da Justiça da Região 
(denominador DPJ), por meio do indicador (I3) e de sua fórmula: 
n- receitas decorrentes de arrecadação de imposto de renda pela Justiça do Trabalho (numerador irend) sobre a Despesa Total da Justiça da Região 
(denominador DPJ), por meio do indicador (I4) e de sua fórmula: 
o- valores dos depósitos judiciais em processos na Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados, por meio do indicador (DepJud) e de sua fórmula: 
p- despesa com informática na Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados (numerador Ginf) sobre a Despesa Total da respectiva Justiça (denominador 
DPJ), por meio do indicador (Inf1) e de sua fórmula: 
q- número de computadores de uso pessoal da Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados (numerador Comp) sobre o número de usuários desses 
computadores da respectiva Justiça (denominador Ui), por meio do indicador (Inf2) e de sua fórmula: 
r- Despesa Total da Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados (numerador DPJ) sobre a área total em metro quadrados (m²) da respectiva Justiça 
(denominador m²total), por meio do indicador (Dm²) e de sua fórmula: 
s- total de pessoal auxiliar da Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados (numerador Paux) sobre a área útil em metro quadrados (m²) da respectiva 
Justiça (denominador m²útil), por meio do indicador (Pm²) e de sua fórmula: 
t- total de processos judiciais em papel (em tramitação ou arquivados) da Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados (numerador proc) sobre a área 
útil total em metro quadrados (m²) da respectiva Justiça (denominador m²útil), por meio do indicador (Pm²) e de sua fórmula: 
Art. 16. Os dados estatísticos relativos à litigiosidade serão informados de acordo com os indicadores e fórmulas seguintes: 
a- total de casos novos no 2º Grau da Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados (numerador CN2º) sobre o número de habitantes dividido por cem 
mil da respectiva região ou Estado (denominador h2), por meio do indicador (Ch2º) e de sua fórmula: 
b- total de casos novos no 1º Grau da Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados (numerador CN1º) sobre o número de habitantes dividido por cem 
mil da respectiva região ou Estado (denominador h2), por meio do indicador (Ch1º) e de sua fórmula: 
c- total de casos novos na Turma Recursal da Justiça Federal e dos Estados (numerador CNTR) sobre o número de habitantes dividido por cem mil da 
respectiva região ou Estado (denominador h2), por meio do indicador (ChTR) e de sua fórmula: 
d- total de casos novos no Juizado Especial da Justiça Federal e dos Estados (numerador CNJE) sobre o número de habitantes dividido por cem mil da 
respectiva região ou Estado (denominador h2), por meio do indicador (ChJE) e de sua fórmula: 
e- total de casos novos no 2º Grau da Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados (numerador CN2º) sobre o número de magistrados do 2º Grau da 
respectiva Justiça (denominador Mag2º), por meio do indicador (Cm2º) e de sua fórmula: 
f- total de casos novos no 1º Grau da Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados (numerador CN1º) sobre o número de magistrados do 1º Grau da 
respectiva Justiça (denominador Mag1º), por meio do indicador (Cm1º) e de sua fórmula: 
g- total de casos novos na Turma Recursal da Justiça Federal e dos Estados (numerador CNTR) sobre o número de magistrados da Turma Recursal da 
respectiva Justiça (denominador MagTR), por meio do indicador (CmTR) e de sua fórmula: 
h- total de casos novos no Juizado Especial da Justiça Federal e dos Estados (numerador CNJE) sobre o número de magistrados do Juizado Especial 
da respectiva Justiça (denominador Mag-JE), por meio do indicador (CmJE) e de sua fórmula: 
i- pessoas atendidas: total de pessoas físicas e jurídicas de direito privado não governamental atendidas da Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados, 
por meio do indicador (PA): 
Art. 17. Os dados estatísticos relativos à carga de trabalho serão informados de acordo com os indicadores e fórmulas seguintes: 
a- carga de trabalho no 2º Grau: número de casos novos somado ao número de casos pendentes de julgamento de períodos-base anteriores do 2º Grau 
(numerador CN2º + Cpj2º) sobre o número de magistrados do 2º Grau (denominador Mag2º) da Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados, por 
meio do indicador (k2º) e de sua fórmula:  
b- carga de trabalho no 1º Grau: número de casos novos somado ao número de casos pendentes de julgamento de períodos-base anteriores do 1º  Grau 
(numerador CN1º + Cpj1º) sobre o número de magistrados do 1º Grau (denominador Mag1º) da Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados, por 
meio do indicador (k1º) e de sua fórmula: 
c- carga de trabalho na Turma Recursal: número de casos novos somado ao número de casos pendentes de julgamento de períodos-base anteriores da 
Turma Recursal (numerador CNTR + CpjTR) sobre o número de magistrados da Turma Recursal (denominador MagTR) da Justiça Federal e dos 
Estados, por meio do indicador (kTR) e de sua fórmula: 
d- carga de trabalho no Juizado Especial: número de casos novos somado ao número de casos pendentes de julgamento de períodos-base anteriores do 
Juizado Especial (numerador CNJE + CpjJE) sobre o número de magistrados do Juizado Especial (denominador MagJE) da Justiça Federal e dos 
Estados, por meio do indicador (kJE) e de sua fórmula: 
Art. 18. Os dados estatísticos relativos à taxa de congestionamento serão informados de acordo com os indicadores e fórmulas seguintes: 
a- taxa de congestionamento no 2º Grau: numeral um (1) menos o número total de decisões que extinguem o processo no 2º Grau (numerador Sent2º) 
sobre número de casos novos somado ao número de casos pendentes de julgamento de períodos-base anteriores do 2º Grau (denominador CN2º + 
Cpj2º) da Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados, por meio do indicador (2º) e de sua fórmula: 
b- taxa de congestionamento no 1º Grau: numeral um (1) menos o número total de sentenças no 1º Grau (numerador Sent1º) sobre número de casos 
novos somado ao número de casos pendentes de julgamento de períodos-base anteriores do 1º Grau (denominador CN1º + Cpj1º) da Justiça Federal, 
do Trabalho e dos Estados, por meio do indicador (1º) e de sua fórmula: 
c- taxa de congestionamento na Turma Recursal: numeral um (1) menos o número de decisões que extinguem o processo na Turma Recursal 
(numerador SentTR) sobre número de casos novos somado ao número de casos pendentes de julgamento de períodos-base anteriores da Turma 
Recursal (denominador CNTR + CpjTR) da Justiça Federal e dos Estados, por meio do indicador (TR) e de sua fórmula: 
d- taxa de congestionamento no Juizado Especial: numeral um (1) menos o número de sentenças no Juizado Especial (numerador SentJE) sobre 
número de casos novos somado ao número de casos pendentes de julgamento de períodos-base anteriores do Juizado Especial (denominador CNJE + 
CpjJE) da Justiça Federal e dos Estados, por meio do indicador (JE) e de sua fórmula: 
Art. 19. Os dados estatísticos relativos à recorribilidade e reforma de decisões serão informados de acordo com os indicadores e fórmulas seguintes: 
a- taxa de recorribilidade externa no 2º Grau: número de recursos à instância superior (numerador Rsup2º) sobre o número de acórdãos publicados no 
2º Grau (denominador Ap2º) da Justiça Federal e dos Estados, por meio do indicador (⎮2º) e de sua fórmula: 
b- taxa de recorribilidade externa no 1º Grau: número de recursos à instância superior (numerador Rsup1º) sobre o número de processos julgados no 
1º Grau (denominador Pj1º) da Justiça Federal e dos Estados, por meio do indicador (⎮1º) e de sua fórmula: 
c- taxa de recorribilidade externa no Juizado Especial: número de recursos à instância superior (numerador RsupJE) sobre o número de processos 
julgados no Juizado Especial (denominador Pj-JE) da Justiça Federal e dos Estados, por meio do indicador (⎮je) e de sua fórmula: 
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d- taxa de recorribilidade externa de acórdãos no 2º Grau na Justiça do Trabalho: número de recursos à instância superior (numerador Rsup2º) sobre o 
número de acórdãos publicados no 2º Grau (denominador Apublic), por meio do indicador (⎮2ºac) e de sua fórmula: 
e- taxa de recorribilidade externa na fase de despacho de negatória de admissibilidade no 2º Grau na Justiça do Trabalho: 
número de agravos às decisões de negatória de admissibilidade de recurso de revista e recurso ordinário para o TST (numerador AI) sobre o número 
total de decisões denegatória de admissibilidade de recurso de revista e recurso ordinário para o TST no 2º Grau (denominador DA), por meio do 
indicador (⎮2ºAI) e de sua fórmula: 
f- taxa de recorribilidade externa na fase de conhecimento do 1º Grau na Justiça do Trabalho: número de recursos ordinários somado ao número de 
recursos ordinários em procedimento sumaríssimo (numerador RO + ROP´ s) sobre o número de processos julgados no 1º Grau (denominador Sent), 
por meio do indicador (⎮1 º ro ) e de sua fórmula: 
g- taxa de recorribilidade externa na fase de execução do 1º Grau na Justiça do Trabalho: número de agravos de petição (numerador AP) sobre o 
número de decisões em embargos de execução no 1º Grau (denominador Sent), por meio do indicador (⎮1ºAP) e de sua fórmula: 
h- taxa de recorribilidade interna no 2º Grau: número de recursos internos do 2º Grau (numerador Rint2º) sobre o número de decisões no 2º Grau 
(denominador D2º) na Justiça Federal e dos Estados, por meio do indicador (⎮int2º) e de sua fórmula: 
i- taxa de recorribilidade interna no 1º Grau: número de recursos internos do 1º Grau (numerador Rint1º) sobre o número de decisões no 1º Grau 
(denominador D1º) na Justiça Federal e dos Estados, por meio do indicador (⎮int1º) e de sua fórmula: 
j- taxa de recorribilidade interna na Turma Recursal: número de recursos internos da Turma Recursal (numerador RintTR) sobre o número de decisões 
na Turma Recursal (denominador DTR) na Justiça Federal e dos Estados, por meio do indicador (⎮intTR) e de sua fórmula: 
k- taxa de recorribilidade interna no Juizado Especial: número de recursos internos do Juizado Especial (numerador RintJE) sobre o número de 
decisões no Juizado Especial (denominador DJE) na Justiça Federal e dos Estados, por meio do indicador (⎮intJE) e de sua fórmula: 
l- taxa de recorribilidade interna de decisão monocrática no 2º Grau na Justiça do Trabalho: número de agravos de recursos e agravos do art. 557 
(numerador Ag) sobre o número de decisões monocráticas no 2º Grau (denominador Decmono) por meio do indicador (⎮int2º) e de sua fórmula: 
m- taxa de recorribilidade interna de acórdãos no 2º Grau na Justiça do Trabalho: número de recursos internos (numerador Rint2º) sobre o número de 
acórdãos publicados no 2º Grau (denominador Apublic) por meio do indicador (⎮intac) e de sua fórmula: 
n- taxa de recorribilidade interna no 1º Grau na Justiça do Trabalho: 
número de embargos de declaração (numerador ED) sobre o número de processos julgados no 1º Grau (denominador Sent) por meio do indicador 
(⎮int1º) e de sua fórmula: 
o- taxa de reforma da decisão no 2º Grau: número de recursos providos, ainda que parcialmente, (numerador Rp2º) sobre o número de recursos 
julgados no 2º Grau (denominador Rj2º) na Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados por meio do indicador (Rd2º) e de sua fórmula: 
p- taxa de reforma da decisão no 1º Grau: número de recursos providos, ainda que parcialmente (numerador Rp1º), sobre o número de recursos 
julgados no 1º Grau (denominador Rj1º) na Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados por meio do indicador (Rd1º) e de sua fórmula: 
q- taxa de reforma da decisão no Juizado Especial: número de recursos providos, ainda que parcialmente (numerador RpJE), sobre o número de 
recursos julgados no Juizado Especial (denominador RjJE) da Justiça Federal e dos Estados por meio do indicador (RdJE) e de sua fórmula: 
Art. 20. Os dados estatísticos relativos a acesso à Justiça serão informados de acordo com os indicadores e fórmulas seguintes: 
a- total da despesa com assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados (numerador JG) sobre o Produto Interno Bruto 
(denominador PIB) local por meio do indicador (A1) e de sua fórmula: 
b- total da despesa com assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados (numerador JG) sobre a Despesa Pública Federal e 
dos Estados, respectivamente (denominador GT), por meio do indicador (A2) e de sua fórmula: 
c- total da despesa com assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados (numerador JG) sobre a Despesa Total da 
respectiva Justiça (denominador DPJ) por meio do indicador (A3) e de sua fórmula: 
d- total da despesa com assistência judiciária gratuita da Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados (numerador JG) sobre o número de habitantes 
(denominador h1) por meio do indicador (A4) e de sua fórmula: 
Art. 21. Os dados estatísticos relativos às maiores demandas e participação governamental serão informados de acordo com os indicadores e fórmulas 
seguintes: 
a- Poder Público como demandante da Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados como Demandante, por meio do indicador (DGov1);  
b- Poder Público como demandado da Justiça Federal, do Trabalho e dos Estados como Demandada, por meio do indicador (DGov2). 
Art. 22. Os dados estatísticos relativos à atividade disciplinar e de correição serão informados de acordo com os indicadores e fórmulas seguintes: 
a- total de servidores do quadro efetivo que respondem a procedimentos administrativos disciplinares do Poder Judiciário local (numerador Tspad1) 
sobre o total de servidores do quadro efetivo do Poder Judiciário local (denominador pap) por meio do indicador (PDs1) e de sua fórmula: 
b- total de servidores do quadro efetivo que receberam alguma sanção em procedimentos administrativos disciplinares do Poder Judiciário local 
(numerador Tspad2) sobre o total de servidores do quadro efetivo do Poder Judiciário local (denominador pap) por meio do indicador (PDs2) e de sua 
fórmula: 
c- total de procedimentos administrativos disciplinares instaurados que resultaram na aplicação de alguma sanção contra servidores do Poder 
Judiciário local (numerador Tpad1), sobre o total de procedimentos administrativos disciplinares contra servidores do Poder Judiciário (denominador 
Tpad2) por meio do indicador (PDs3) e de sua fórmula: 
d- Número de magistrados em atividade no 1o Grau que respondem a procedimentos administrativos disciplinares (numerador Tmpad1) sobre o 
número de magistrados em atividade no 1o Grau (denominador Mag1º) por meio do indicador (PDm1) e de sua fórmula: 
e- Número de magistrados em atividade no 2o Grau que respondem a procedimentos administrativos disciplinares (denominador Tmpad2) sobre 
o número de magistrados em atividade no 2o Grau (numerador Mag2º) por meio do indicador (PDm2) e de sua fórmula: 
f- Número de magistrados em atividade no 1o Grau que receberam alguma sanção em procedimento administrativo disciplinar (numerador Tmpad1p) 
sobre o número de magistrados em atividade no 1o Grau (denominador Mag1º) por meio do indicador (PDm3) e de sua fórmula: 
g- Número de magistrados em atividade no 2o Grau que receberam alguma sanção em procedimento administrativo disciplinar (numerador Tmpad2p) 
sobre o número de magistrados em atividade no 2o Grau (denominador Mag2º) por meio do indicador (PDm4) e de sua fórmula: 
h- total de procedimentos administrativos disciplinares instaurados que resultaram na aplicação de alguma sanção contra todos os magistrados do 
Poder Judiciário local (numerador Tpadmp), sobre o total de procedimentos administrativos disciplinares contra todos os magistrados do Poder 
Judiciário local (denominador Tpadm) por meio do indicador (PDm5) e de sua fórmula: 
Art. 23. O conceito de cada um dos elementos que compõem as fórmulas dos indicadores estatísticos se encontra exposto nos Anexos I, II e III que 
integram a presente resolução. 
CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
Art. 24. Os erros materiais porventura existentes nos dados estatísticos nacionais do Poder Judiciário poderão ser corrigidos a qualquer tempo pelo 
Conselho Nacional de Justiça, de ofício ou por iniciativa formal da autoridade responsável por sua transmissão. 
Art. 25. Os dados estatísticos relativos ao ano base de 2005 deverão ser informados até 30 de junho de 2006, nos termos do artigo 7º.  
Art. 26. O descumprimento dos prazos estabelecidos nesta Resolução, bem como a omissão ou manipulação intencional dos dados estatísticos 
serão comunicados ao Plenário do Conselho Nacional de Justiça, que instaurará o procedimento administrativo disciplinar correspondente, sem 
prejuízo das demais sanções aplicáveis. 
Art. 27. A Presidência dos Tribunais comunicará à Presidência do Conselho Nacional de Justiça, de modo especificado, no prazo de sessenta dias, a 
contar da vigência da presente Resolução, a impossibilidade técnica ou material de gerar quaisquer dos indicadores estatísticos constantes da presente 
resolução, fornecendo concomitantemente um cronograma detalhado das providências técnicas adotadas para suprir as respectivas deficiências. 
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Art. 28. Uma vez aprovado pelo Conselho Nacional de Justiça, o cronograma de trabalho de que trata o artigo anterior vinculará a Presidência 
do Tribunal proponente, aplicando-se o disposto no artigo 25 quando verificada a inobservância injustificada dos prazos ali estabelecidos. 
Art. 29. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Ministra ELLEN GRACIE 
Presidente do Conselho Nacional de Justiça 
 
 
14. RESOLUÇÃO Nº 17, DE 19 DE JUNHO DE 2006,  CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA ( DJU 22.06.06, Seção 1, p. 

50). 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 parágrafo 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ID474290-0> 

E D I T A I S  

 
 
15. EDITAL, DE 08 DE JUNHO DE 2006, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (DOJ-RS 12.06.2006, 1º caderno 

p. 98) 
O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Excelentíssimos Juízes do Trabalho 
Substitutos da 4ª Região, em conformidade ao disposto no artigo 83 da Lei Complementar nº 35/79, que se encontra vaga, para preenchimento através 
de promoção pelo critério do merecimento, a titularidade da 1ª Vara do Trabalho de URUGUAIANA. Porto Alegre, 08 de junho de 2006. Ass. 
DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO, Juiz-Presidente. 
 
16. EDITAL, DE 19 DE JUNHO DE 2006, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (DOJ-RS 21.06.2006, 1º caderno 

p. 100) 
O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Excelentíssimos Juízes  Titulares 
das Varas do Trabalho da 4ª Região o que segue: I – encontra-se vaga, para fins de remoção, a titularidade da Vara do Trabalho de Cruz Alta, ficando 
aberto o prazo de 15 (quinze dias) para a manifestação dos interessados, a partir da publicação do presente edital no Diário Oficial do Estado, 
conforme previsto no artigo 654, § 5º, alínea “a” da Consolidação das Leis do Trabalho; II – Na hipótese de haver interessado (s), a remoção dar-se-á 
após o decurso do prazo constante no item I e nos termos do ordenamento jurídico vigente. Porto Alegre, 19 de junho de 2006. DENIS MARCELO 
DE LIMA MOLARINHO – Juiz-Presidente. 
 
17. EDITAL, DE 27 DE JUNHO DE 2006, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (DOJ-RS 29.06.2006, 1º caderno 

p. 72) 
O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO FAZ SABER, aos Excelentíssimos Juízes  Titulares 
das Varas do Trabalho da 4ª Região o que segue: I – encontra-se vaga, para fins de remoção, a titularidade da 3ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul,  
ficando aberto o prazo de 15 (quinze dias) para a manifestação dos interessados, a partir da publicação do presente edital no Diário Oficial do Estado, 
conforme previsto no artigo 654, § 5º, alínea “a” da Consolidação das Leis do Trabalho; II – Na hipótese de haver interessado (s), a remoção dar-se-á 
após o decurso do prazo constante no item I e nos termos do ordenamento jurídico vigente. Porto Alegre, 27 de junho de 2006. DENIS MARCELO 
DE LIMA MOLARINHO – Juiz-Presidente. 
 

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

 
18. INFORMATIVO DO STF Nº 429, DE 29 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2006 (EXCERTOS).  Conflito de 

Competência e Servidor Regido por Regime Especial - 1 
Iniciado julgamento de conflito negativo de competência, suscitado por juiz de direito de vara da comarca de Tabatinga- AM, no qual se 

pretende definir o órgão competente para julgar reclamação trabalhista proposta por servidor regido por regime especial contra o Estado do Amazonas 
- SEDUC - Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino. Na espécie, o TST, ao analisar recurso de revista interposto contra acórdão que 
dera parcial provimento a recurso ordinário, declinara de sua competência para a Justiça estadual, com base em sua Orientação Jurisprudencial 263 da 
SBDI [“A relação jurídica que se estabelece entre o Estado ou Município e o servidor contratado para exercer funções temporárias ou de natureza 
técnica, decorrente de lei especial, é de natureza administrativa, razão pela qual a competência é da justiça comum, até mesmo para apreciar a 
ocorrência de eventual desvirtuamento do regime especial (CF/1967, art. 106; CF/1988, art. 37, IX).”].  

CC 7201/AM, rel. Min. Marco Aurélio, 1º.6.2006.  (CC-7201) 
 
 
 
 

19. INFORMATIVO DO STF Nº 429, DE 29 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2006 (EXCERTOS).  Conflito de Competência e 
Servidor Regido por Regime Especial - 2 
O Min. Marco Aurélio, relator, admitiu o conflito e assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito, determinando que 

o TST prossiga no julgamento do recurso de revista, como entender de direito, no que foi acompanhado pelos Ministros Carlos Britto, Cezar Peluso e 
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Sepúlveda Pertence. Entendeu que a competência, no caso, haveria de ser definida a partir da pretensão deduzida pelo reclamante, qual seja, a 
existência de vínculo empregatício e as verbas trabalhistas dele decorrentes, o que, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
deveria ser dirimido pela jurisdição cível do trabalho. O Min. Ricardo Lewandowski, em divergência, invocando a orientação fixada pelo Supremo 
em vários precedentes no sentido de que a competência para julgar a controvérsia, que envolve servidor estadual regido por regime especial 
disciplinado por lei local editada com fundamento no art. 106 da Emenda Constitucional 1/69, é da Justiça comum estadual, manteve a decisão 
proferida pelo TST, no que foi acompanhado pelos Ministros Joaquim Barbosa, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Após, pediu vista dos autos a Min. 
Ellen Gracie.  

CC 7201/AM, rel. Min. Marco Aurélio, 1º.6.2006.  (CC-7201) 
 
 
 
 
 

20. INFORMATIVO DO STF Nº 429, DE 29 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2006 (EXCERTOS).  Conflito de 
Competência e Convenção Coletiva 
O Tribunal admitiu conflito negativo de competência, suscitado por juízo da vara cível de foro da comarca de Porto Alegre-RS, e declarou a 

competência da Justiça do Trabalho para julgar ação ordinária, em que sindicato de categoria econômica pretende que empresa seja condenada a 
satisfazer contribuição assistencial prevista em contrato coletivo de trabalho. Na espécie, o TST provera recurso de revista para determinar a remessa 
do processo à Justiça comum estadual. Entendeu-se aplicável o art. 1º da Lei 8.984/95, que dispõe ser da competência da Justiça do Trabalho o 
julgamento de dissídios que tenham origem no cumprimento de convenções coletivas de trabalho, ainda que ocorram entre sindicatos e empregadores, 
ressaltando-se não caber ao intérprete da lei afastar, da sua abrangência, ações sobre pleito de sindicato de categoria econômica contra empregador. 
Além disso, considerou-se que o inciso III do art. 114 da CF, incluído pela EC 45/2004, passou a dispor, explicitamente, ser da competência da 
Justiça do Trabalho o julgamento de ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e 
empregadores, e que a referência a ações sobre representação há de ser tomada em sentido amplo, de modo a abranger todo desdobramento que ocorra 
a partir da vinculação sindical.  

CC 7221/RS, rel. Min. Marco Aurélio, 1º.6.2006.  (CC-7221) 
 
 

21. INFORMATIVO DO STF Nº 429, DE 29 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2006 (EXCERTOS).  Expedição de 
Precatório e Art. 739 do CPC - 1 
A Turma iniciou julgamento de recurso extraordinário interposto contra acórdão do TRF da 1ª Região que entendera que a expedição de 

precatório de parte incontroversa da dívida não viola o § 4º do art. 100 da CF, porquanto este dispositivo refere-se à proibição de fracionamento, 
repartição ou quebra do valor da execução relativamente a requisitório de pequeno valor. No caso, a União alega ofensa aos artigos 5º, XXXV e LV; e 
100, §§ 1º e 4º, ambos da CF, bem como ausência de prequestionamento no tocante ao referido § 1º do art. 100, razão pela qual argúi a nulidade do 
julgado por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, sustenta que os débitos da Fazenda Pública são pagos por intermédio de precatório, após o 
trânsito em julgado da decisão em que se fundamenta a execução, a inviabilizar a aplicação do art. 739 do CPC, o qual admite o prosseguimento da 
execução independentemente do trânsito em julgado de parte não contestada da decisão.  

RE 458110/MG, rel. Min. Marco Aurélio, 30.5.2006.  (RE-458110) 
 
 

22. INFORMATIVO DO STF Nº 429, DE 29 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 2006 (EXCERTOS).  Expedição de 
Precatório e Art. 739 do CPC - 2 
O Min. Marco Aurélio, relator, inicialmente, não conheceu do recurso quanto à alegada negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o 

tribunal de origem, ao admitir a expedição de dois precatórios, informara que parte do título judicial transitara em julgado por falta de impugnação 
pela ora recorrente. No ponto, asseverou que seria inadmissível a satisfação, sem expedição de precatório, de parte da dívida que transitara em 
julgado, e a liquidação do restante por meio do citado instrumento, tendo em conta tratar-se de mesma ação e mesmo título. Assim, considerou 
existentes os pressupostos para a apreciação da matéria pelo Supremo, sem que a União tenha os interesses prejudicados ante o argumento de carência 
de prequestionamento. Apreciando o extraordinário, a ele negou provimento por entender que, no caso, não incide a vedação prevista no citado § 4º, 
já que se trata de hipótese diversa (“São vedados a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem como fracionamento, 
repartição ou quebra do valor da execução, a fim de que seu pagamento não se faça, em parte, na forma estabelecida no § 3º deste artigo e, em 
parte, mediante expedição de precatório.”). Após, o julgamento foi suspenso em virtude do pedido de vista do Min. Sepúlveda Pertence.  

RE 458110/MG, rel. Min. Marco Aurélio, 30.5.2006.  (RE-458110) 
 
 
23. INFORMATIVO DO STF Nº 430,  DE 05 A 09 DE JUNHO DE 2006 (EXCERTOS).    Aplicação do CDC aos Bancos - 6 

Em conclusão de julgamento, o Tribunal, por maioria, julgou improcedente pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada 
pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro - CONSIF contra a expressão constante do § 2º do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor - 
CDC (Lei 8.078/90) que inclui, no conceito de serviço abrangido pelas relações de consumo, as atividades de natureza bancária, financeira, de crédito 
e securitária (Lei 8.078/90: “Art. 3º ... § 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de 
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”) — v. Informativos 264, 417 e 425. 
Entendeu-se não haver conflito entre o regramento do sistema financeiro e a disciplina do consumo e da defesa do consumidor, haja vista que, nos 
termos do disposto no art. 192 da CF, a exigência de lei complementar refere-se apenas à regulamentação da estrutura do sistema financeiro, não 
abrangendo os encargos e obrigações impostos pelo CDC às instituições financeiras, relativos à exploração das atividades dos agentes econômicos 
que a integram — operações bancárias e serviços bancários —, que podem ser definidos por lei ordinária. Vencidos, em parte, os Ministros Carlos 
Velloso e Nelson Jobim, que julgavam o pedido parcialmente procedente para emprestar interpretação conforme a CF ao § 2º do art. 3º da Lei 
8.078/90, respectivamente, no sentido de excluir da sua incidência a taxa dos juros reais nas operações bancárias, ou a sua fixação em 12% ao ano, e 
no de afastar da sua exegese as operações bancárias.  

ADI 2591/DF, rel. orig. Min. Carlos Velloso, rel. p/ o acórdão Min. Eros Grau, 7.6.2006.  (ADI-2591) 
 
 
24. INFORMATIVO DO STF Nº 430, DE 05 A 09 DE JUNHO DE 2006 (EXCERTOS).  Lei 8.906/94, Art. 47 

O Tribunal julgou improcedente pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional das 
Profissões Liberais - CNPL contra o art. 47 da Lei 8.906/94, que isenta os advogados do pagamento obrigatório da contribuição sindical. Afastou-se a 
alegação de afronta aos artigos 149 e 150, § 6º, da CF, ao fundamento de que o dispositivo impugnado foi devidamente veiculado por lei federal, e por 
se reputar a isenção concedida adequada, e não oportunista, desvinculada da matéria regulada pela lei. De igual modo, rejeitou-se a apontada violação 
ao princípio da igualdade, por não haver como estabelecer relação de igualdade entre os sindicatos de advogados e os demais no que se refere à 
regular obtenção da receita oriunda da contribuição sindical, tendo em conta que o art. 44, II, da lei impugnada atribui à OAB a função 
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tradicionalmente desempenhada pelos sindicatos, qual seja, a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, com a ressalva de 
que a defesa promovida pela Ordem alcança todos os inscritos e não apenas os empregados. Repeliu-se ainda a apontada ofensa ao art. 8º, IV, da CF, 
uma vez que a contribuição nela prevista não se reveste de compulsoriedade. Também não se acolheu a tese de violação à independência sindical e ao 
princípio da liberdade de associação, já que o preceito impugnado não é expressivo de interferência e/ou intervenção na organização dos sindicatos, 
nem obsta a liberdade dos advogados. Por fim, considerou-se improcedente a assertiva de que o dispositivo hostilizado retiraria do sindicato a fonte 
essencial de custeio, haja vista a existência de muitas outras receitas dos sindicatos.  

ADI 2522/DF, rel. Min. Eros Grau, 8.6.2006.  (ADI-2522) 
 
 

 
25. INFORMATIVO DO STF Nº 430, DE 05 A 09 DE JUNHO DE 2006 (EXCERTOS).  Procurador do Trabalho com 

Atuação perante Tribunal Superior: Competência 
Procuradora do Trabalho que, por designação, oficia no Tribunal Regional do Trabalho possui prerrogativa de foro perante o STJ. Com base 

nesse entendimento, a Turma reformou acórdão do STJ que afirmara a sua incompetência para processar e julgar a ora recorrente, procuradora do 
trabalho, ao fundamento de que sua atuação junto ao TRT da 4ª Região decorreria de designações periódicas e, por isso, o seu exercício seria 
temporário. No caso, a recorrente e outros co-réus foram denunciados perante juiz federal pela suposta prática de crimes contra o sistema financeiro 
nacional (Lei 7.492/86, artigos 4º, caput e parágrafo único; 6º e 10). Entendeu-se que, não obstante a recorrente ocupar cargo inicial da carreira, o 
processo-crime contra ela instaurado e em trâmite no 1º grau seria absolutamente nulo, tendo em conta que compete ao STJ processar e julgar, nos 
ilícitos penais e comuns e de responsabilidade, os membros do Ministério Público da União que oficiem perante quaisquer tribunais (CF, art. 105, I, a; 
LC 75/93, art. 18, II, b). Rejeitou-se, ainda, a objeção levantada pelo Tribunal a quo no sentido da eventualidade da atuação da recorrente no TRT da 
4ª Região, por se considerar que apenas a sua indicação para atuar em determinada Turma seria periódica, renovada mensalmente, e não o exercício 
de suas funções junto àquele órgão. Por fim, ressaltou-se que a denúncia fora recebida quando a recorrente já exercia as atividades no TRT e que a 
competência por prerrogativa de foro é ditada em razão das funções exercidas à data da instauração do processo. RHC provido para declarar a 
nulidade da decisão que recebera a denúncia e determinar a remessa dos autos ao foro competente. Precedente citado: HC 73801/MG (DJU de 
27.6.97).  

RHC 84184/SP, rel. Min. Cezar Peluso, 6.6.2006. (RHC-84184) 
 
 

26. INFORMATIVO DO STF Nº 430, DE 05 A 09 DE JUNHO DE 2006 (EXCERTOS).  Precatório e § 4º do Art. 100 da CF 
Não viola o art. 100, § 4º, da CF (“São vedados a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem como 

fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, a fim de que seu pagamento não se faça, em parte, na forma estabelecida no § 3º deste 
artigo e, em parte, mediante expedição de precatório.”) o fracionamento do valor da execução em parcelas controversa e incontroversa sem que isso 
implique alteração do regime de pagamento, que é definido pelo valor integral da obrigação. Com base nesse entendimento, a Turma manteve acórdão 
do TRF da 4ª Região que determinara, em face da ausência de impugnação nos embargos, o prosseguimento de execução contra a Fazenda Pública na 
parte incontroversa. No caso, tratava-se de recurso extraordinário interposto pela União em que se sustentava ofensa aos artigos 5º, II; 37, caput; e 
100, §§ 1º e 4º, todos da CF, sob a alegação de exigência de trânsito em julgado para a expedição de precatório; de inaplicabilidade, à Fazenda 
Pública, do art. 739 do CPC, o qual admite o prosseguimento da execução independentemente do trânsito em julgado de parte não contestada da 
decisão; bem como de impossibilidade de existência de dois precatórios sobre o mesmo débito. Asseverou-se que a vedação prevista no § 4º do art. 
100, da CF não teria ocorrido no caso e que a obrigatoriedade de sentença transitada em julgado (CF, art. 100, § 1º) fora observada, uma vez que da 
parte incontroversa não cuidará a sentença dos embargos à execução.  

RE 484770/RS, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 6.6.2006. (RE-484770) 
 
 
27. INFORMATIVO DO STF Nº  431, DE 12 A 16 DE JUNHO DE 2006 (EXCERTOS).  Sindicato e Substituição 

Processual - 3 
Concluído julgamento de uma série de recursos extraordinários nos quais se discutia sobre o âmbito de incidência do inciso III do art. 8º da 

CF/88 (“ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais e administrativas;”) 
— v. Informativos 84, 88, 330 e 409. O Tribunal, por maioria, na linha da orientação fixada no MI 347/SC (DJU de 8.4.94), no RE 202063/PR (DJU 
de 10.10.97) e no AI 153148 AgR/PR (DJU de 17.11.95), conheceu dos recursos e lhes deu provimento para reconhecer que o referido dispositivo 
assegura ampla legitimidade ativa ad causam dos sindicatos como substitutos processuais das categorias que representam na defesa de direitos e 
interesses coletivos ou individuais de seus integrantes. Vencidos, em parte, os Ministros Nelson Jobim, Cezar Peluso, Eros Grau, Gilmar Mendes e 
Ellen Gracie, que conheciam dos recursos e lhes davam parcial provimento, para restringir a legitimação do sindicato como substituto processual às 
hipóteses em que atuasse na defesa de direitos e interesses coletivos e individuais homogêneos de origem comum da categoria, mas apenas nos 
processos de conhecimento, asseverando que, para a liquidação e a execução da sentença prolatada nesses processos, a legitimação só seria possível 
mediante representação processual, com expressa autorização do trabalhador.  

RE 193503/SP, RE 193579/SP, RE 208983/SC, RE 210029/RS, RE 211874/RS, RE 213111/SP, RE 214668/ES, rel. orig. Min. Carlos Velloso, 
rel. p/ o acórdão Min. Joaquim Barbosa, 12.6.2006.  (RE-193503) (RE-193579) (RE-208983) (RE-210029) (RE-211874) (RE-213111) (RE-214668) 
 
 
 

 
28. INFORMATIVO DO STF Nº 431, DE 12 A 16 DE JUNHO DE 2006 (EXCERTOS). Depositário Infiel: Formalidade do 

Ato e Força Maior 
Tendo em conta a peculiaridade do caso, a Turma deferiu habeas corpus impetrado contra determinação da justiça do trabalho que decretara a 

prisão civil da paciente por descumprimento do encargo de fiel depositária dos bens de empresa da qual era sócia, já que alienara patrimônio 
declarado indisponível. Entendeu-se que o decreto de prisão não obedecera à formalidade essencial à validade do ato (CPC, art. 904), porquanto não 
indicara, em dinheiro, o valor equivalente aos bens móveis. Ademais, considerou-se presente situação expressiva de força maior a afastar a 
responsabilidade da paciente pela mencionada alienação, haja vista a existência de informações, nos autos, de venda de máquinas para pagamento de 
salários de trabalhadores, bem como de furto de algumas máquinas, fato este devidamente registrado.  

HC 86097/SP, rel. Min. Eros Grau, 13.6.2006.  (HC-86097) 
 
 
 

D I V E R S O S  

 
 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1218 17

 
29. ATO CONJUNTO Nº 2, DE 2 DE JUNHO DE 2006, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (DOU 06.06.2006, p. 

69) 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas  
atribuições legais e regimentais, 
Considerando os termos do art. 9º da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000, combinado com o art. 76 da Lei n.º 11.178, de 20 de setembro 
de 2005 (LDO 2006), ad referendum do Tribunal Pleno, resolve: 
Art. 1º O empenho das dotações orçamentárias e a movimentação financeira do Tr i b u n a l Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do 
Trabalho, consignadas na Lei Orçamentária de 2006, ficam limitados aos valores constantes do anexo deste Ato. 
§ 1º A Assessoria de Planejamento, Orçamento e Finanças do CSJT informará aos tribunais o detalhamento de suas bases contingenciáveis e o 
percentual incidente.  
§ 2º É obrigatório o bloqueio de dotações de outras despesas correntes e de capital no montante equivalente à presente limitação, no sistema SIAFI, 
ficando vedado o seu oferecimento para cancelamento mediante crédito adicional. 
§ 3º os tribunais informarão as programações bloqueadas à Assessoria de Planejamento, Orçamento e Finanças do CSJT, via sistema SIAFI, até cinco 
dias úteis após a publicação deste Ato. 
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
Min. RONALDO JOSÉ LOPES LEAL 
<!ID4

 
56553-0> 

ANEXO 
LIMITES DE EMPENHO E DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – EXERCÍCIO 2006 
OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL 
 

 
Em R$ 

    
(a) 

         
(b) 

 
  (c) = (a) – (b)  

  
TRIBUNAL 

 

       
UO 

 

 
DOTAÇÃO 

AUTORIZADA 
(LOA + CRÉDITOS) 

 
LIMITAÇÃO 

 

 
MONTANTES 
DISPONÍVEIS 

TST 15101 40.065.519,00 14.618.178,75 125.447.340,25 
TRT da 1ª Região 15102 71.019.327,00 1.157.703,00 69.861.624,00 
TRT da 2ª Região 15103 94.037.871,00 6.401.504,00 87.636.367,00 
TRT da 3ª Região 15104 68.113.189,00 455.375,32 67.657.813,68 
TRT da 4ª Região 15105 62.124.738,00 1.804.460,45 60.320.277,55 
TRT da 5ª Região 15106 39.991.306,00 316.286,69 39.675.019,31 
TRT da 6ª Região 15107 30.499.557,00 291.016,06 30.208.540,94 
TRT da 7ª Região 15108 20.747.330,00 - 20.747.330,00 
TRT da 8ª Região 15109 25.641.504,00 692.423,44 24.949.080,56 
TRT da 9ª Região 15110 41.055.610,00 1.180.890,88 39.874.719,12 
TRT da 10ª Região 15111 27.467.822,00 771.144,58 26.696.677,42 
TRT da 11ª Região 15112 19.408.979,00 302.991,13 19.105.987,87 
TRT da 12ª Região 15113 27.270.812,00 431.123,33 26.839.688,67 
TRT da 13ª Região 15114 18.715.297,00 540.445,44 18.174.851,56 
TRT da 14ª Região 15115 16.806.299,00 283.940,23 16.522.358,77 
TRT da 15ª Região 15116 72.223.919,00 - 72.223.919,00 
TRT da 16ª Região 15117 15.300.697,00 871.626,60 14.429.070,40 
TRT da 17ª Região 15118 15.780.405,00 500.412,44 15.279.992,56 
TRT da 18ª Região 15119 23.760.605,00 307.000,00 23.453.605,00 
TRT da 19ª Região 15120 12.996.243,00 310.255,71 12.685.987,29 
TRT da 20ª Região 15121 21.710.849,00 - 21.710.849,00 
TRT da 21ª Região 15122 12.523.018,00 - 12.523.018,00 
TRT da 22ª Região 15123 11.172.254,00 805.383,80 10.366.870,20 
TRT da 23ª Região 15124 13.765.326,00 420.098,99 13.345.227,01 
TRT da 24ª Região 15125 17.037.114,00 1.013.794,17 16.023.319,83 
  SOMA 15000 919.235.590,00 33.476.055,00 885.759.553,00 
 
 
30. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, ESTATÍSTICA GLOBAL DE PROCESSOS REFERENTES AO MÊS DE 

MAIO DE 2006 (DOJ 12.06.06, p. 99) 
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31. ATO Nº 182, DE 14 DE JUNHO DE 2006, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, (DJU, 20.06.06, p. 625) ATOS 

DA PRESIDÊNCIA 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista o disposto no art. 
36, inciso XXXIV, do Regimento Interno, resolve: 
1 - Comunicar a alteração do horário de expediente da Secretaria do Tribunal no dia 22 de junho, que passará a ser das 8 às 14 horas. 
2 - O atendimento ao público externo ficará antecipado para as 8 horas nas Secretaria dos Órgãos Judicantes, Secretaria de Distribuição, Subsecretaria 
de Recursos, Subsecretaria de Cadastramento Processual (Protocolo) e Subsecretaria de Classificação e Autuação de Processos. 
3 - Os prazos processuais que se encerram nessa data ficarão prorrogados para o primeiro dia útil subseqüente. 
RONALDO JOSÉ LOPES LEAL 
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
 
32. ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 23 DE JUNHO DE 2006, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO (DOU, 26.06.06, p. 90). Estabelece orientação quanto ao pagamento de auxílio-transporte 
aos servidores nos deslocamentos residência/trabalho/residência. 

O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o art. 33, do Anexo I, do Decreto no- 5.719, de 13 de março de 2006, e considerando o disposto na Medida Provisória no- 2.165-36, de 
23 de agosto de 2001, resolve: 
Art. 1o- O pagamento do auxílio-transporte, em pecúnia, pago pela União, possui natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das 
despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da 
Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais do trabalho e vice-versa. 
Art. 2o- No contexto de transportes coletivos insere-se o ônibus tipo urbano, o trem, o metrô, e os transportes marítimos, fluviais e lacustres, desde que 
revestidos das características de transporte de massa. 
Art. 3o- Entende-se como transporte regular rodoviário seletivo o serviço que utiliza-se de veículos equipados com poltronas reclináveis, estofadas, 
numeradas, com bagageiros externos e portapacotes no seu interior, com apenas uma porta, não sendo permitido o transporte de passageiros em pé. 
Art. 4o- Os deslocamentos em intervalos para repouso ou alimentação, durante a jornada de trabalho, não ensejam a concessão de auxílio-transporte. 
Art. 5o- É vedado o pagamento de auxílio-transporte nos deslocamentos residência/trabalho/residência, feitos através de serviço de transporte regular 
rodoviário seletivo ou especial, de acordo com a previsão da Medida Provisória no- 2.165-36, de 2001, exceto se a localidade de sua residência não for 
servida por meios convencionais de transporte, e no caso de impossibilidade de escolha por parte do usuário, pois, nessa situação, o meio de 
transporte utilizado pelo servidor não pode ser considerado seletivo. 
Art. 6o- Aos dirigentes de recursos humanos dos órgãos e entidades públicas cabe observar e fazer prevalecer o meio de transporte menos custoso para 
a Administração. 
Art. 7o- Esta Orientação Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 
SÉRGIO EDUARDO ARBULU MENDONÇA 
 
33. ATO Nº 190, DE 21 DE JUNHO DE 2006, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, (DJU, 26.06.06, p. 349). ATOS 

DA PRESIDÊNCIA 
<!ID494490-0> 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista o disposto no art.  
36, inciso XXXIV, do Regimento Interno, Considerando disposições legais e regulamentares atinentes à jornada de trabalho do servidor público; 
Considerando que as horas não trabalhadas pelos servidores deverão ser compensadas até o próximo dia 7 de julho, resolve: 
1. Comunicar que o expediente da Secretaria do Tribunal, no dia em que ocorrer jogo do Brasil na fase das oitavas de final, será das 7 às 11 horas. 
2. O atendimento ao público externo ficará antecipado para as 8 horas nas Secretarias dos Órgãos Judicantes, Secretaria de Distribuição, Subsecretaria 
de Recursos, Subsecretaria de Cadastramento Processual (Protocolo) e Subsecretaria de Classificação e Autuação de Processos. 
3. Os prazos processuais que se encerrarem nessa data ficarão prorrogados para o primeiro dia útil subseqüente. 
RONALDO JOSÉ LOPES LEAL 
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
 
34. ATO Nº 198, DE 28 DE JUNHO DE 2006, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, (DJU 30.06.06, p. 895). ATOS 

DA PRESIDÊNCIA. Regulamenta os procedimentos relativos ao cumprimento de decisões judiciais de repercussão nas 
folhas de pagamento de pessoal do Tribunal Superior do Trabalho. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, Considerando a necessidade de 
dotar as unidades administrativas do Tribunal Superior do Trabalho de normas procedimentais norteadoras do cumprimento de decisões judiciais; 
Considerando que o estabelecimento de procedimentos operacionais e o controle mais eficiente e eficaz sobre o cumprimento de decisões judiciais é 
objetivo da administração; resolve: 
Art. 1º Os procedimentos administrativos para inclusão, em folhas de pagamento do Tribunal Superior do Trabalho, de quaisquer benefícios ou 
vantagens determinados por decisões ou sentenças judiciais obedecerão ao estabelecido neste Ato. 
Art. 2o Até o primeiro dia útil subseqüente àquele em que tiver ciência da decisão concessiva de medida liminar ou de tutela antecipada, a autoridade 
administrativa responsável pelo seu cumprimento deverá comunicá-la à Advocacia da União. 
Parágrafo único. Em prazo igual, deverá comunicar à Advocacia da União, a cassação ou reforma das referidas decisões, para as quais tenham sido 
autorizados os procedimentos de inclusão em folha de pagamento. 
Art. 3o Para os fins deste Ato, a Secretaria de Recursos Humanos deverá instruir o processo com os seguintes documentos e informações: 
I - cópia da petição inicial; 
II - cópia do mandado de citação, intimação, notificação ou ofício do Juízo determinando o cumprimento da decisão ou sentença; 
III - relação dos beneficiários e órgãos a que pertencem; 
IV - cópia da decisão e sentença proferidas; 
V - cópia do despacho que receber os recursos porventura interpostos; 
VI - cópia dos acórdãos, acompanhados de relatório, voto e certidão de julgamento, quando for o caso; 
VII - cópia da certidão de trânsito em julgado, quando houver, e do despacho que determina a execução da sentença; 
VIII - cópia da carta de sentença, em caso de execução provisória; 
IX - cópia da comunicação dirigida à Advocacia da União; 
X - metodologia de cálculo do impacto financeiro decorrente da decisão judicial. 
Art. 4o Após a instrução do processo pela Secretaria de Recursos Humanos e Diretoria-Geral de Coordenação Administrativa, nos termos do art. 3º 
deste Ato, os autos serão submetidos à Presidência do Tribunal. 
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Art. 5o A Secretaria de Recursos Humanos deverá implantar e manter atualizados os bancos de dados para acompanhamento dos processos judiciais 
referentes a servidores e magistrados do Tribunal Superior do Trabalho. 
Art. 6o. Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 7o. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
RONALDO JOSÉ LOPES LEAL 
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
<!ID

 
506783-0> 

35. ATO Nº 199, DE 28 DE JUNHO DE 2006, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, (DJU 30.06.06, p. 895). ATOS 
DA PRESIDÊNCIA. 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e com base no §1º do artigo 66 da 
Lei Complementar n.º 35/79, combinado com os §§ 1º e 2º do artigo 177 do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, resolve: 
Comunicar que os prazos processuais ficarão suspensos no período de 3 a 31 de julho de 2006 e que o expediente na Secretaria do Tribunal será das 
12 às 18 horas. 
RONALDO JOSÉ LOPES LEAL 
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
 


