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  L E I S :           

 
01. LEI Nº 11.101, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2005 (DOU 09.2.2005, Edição extra, Seção 1). Regula a recuperação 

judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária. 
 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1o Esta Lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do empresário e da 
sociedade empresária, doravante referidos simplesmente como devedor. 
Art. 2o Esta Lei não se aplica a: 
I – empresa pública e sociedade de economia mista; 
II – instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência 
complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de 
capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. 
Art. 3o É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou 
decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede 
fora do Brasil. 
Art. 4o (VETADO)
CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES COMUNS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL E À FALÊNCIA
Seção I 
Disposições Gerais 
Art. 5o Não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: 
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I – as obrigações a título gratuito; 
II – as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas 
judiciais decorrentes de litígio com o devedor. 
Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da 
prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do 
sócio solidário. 
§ 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. 
§ 2o É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos 
derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o 
art. 8o desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será 
inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença. 
§ 3o O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste artigo poderá determinar a reserva da 
importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, 
será o crédito incluído na classe própria. 
§ 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo 
improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, 
restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, 
independentemente de pronunciamento judicial. 
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o deste artigo à recuperação judicial durante o período de suspensão de que trata o 
§ 4o deste artigo, mas, após o fim da suspensão, as execuções trabalhistas poderão ser normalmente concluídas, 
ainda que o crédito já esteja inscrito no quadro-geral de credores.  
§ 6o Independentemente da verificação periódica perante os cartórios de distribuição, as ações que venham a ser 
propostas contra o devedor deverão ser comunicadas ao juízo da falência ou da recuperação judicial: 
I – pelo juiz competente, quando do recebimento da petição inicial; 
II – pelo devedor, imediatamente após a citação. 
§ 7o As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a 
concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica. 
§ 8o A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial previne a jurisdição para qualquer outro 
pedido de recuperação judicial ou de falência, relativo ao mesmo devedor. 
Seção II 
Da Verificação e da Habilitação de Créditos 
Art. 7o A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e 
documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, 
podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas. 
§ 1o Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o 
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto 
aos créditos relacionados. 
§ 2o O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do § 1o deste 
artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim 
do prazo do § 1o deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no 
art. 8o desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação. 
Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, 
qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a 
relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, 
importância ou classificação de crédito relacionado. 
Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei. 
Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o, § 1o, desta Lei deverá conter: 
I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo; 
II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua 
origem e classificação; 
III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas; 
IV – a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento; 
V – a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor. 
Parágrafo único. Os títulos e documentos que legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias 
autenticadas se estiverem juntados em outro processo. 
Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o, § 1o, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas 
como retardatárias. 
§ 1o Na recuperação judicial, os titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da 
relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da assembléia-geral de credores.  
§ 2o Aplica-se o disposto no § 1o deste artigo ao processo de falência, salvo se, na data da realização da 
assembléia-geral, já houver sido homologado o quadro-geral de credores contendo o crédito retardatário. 
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§ 3o Na falência, os créditos retardatários perderão o direito a rateios eventualmente realizados e ficarão sujeitos 
ao pagamento de custas, não se computando os acessórios compreendidos entre o término do prazo e a data do 
pedido de habilitação. 
§ 4o Na hipótese prevista no § 3o deste artigo, o credor poderá requerer a reserva de valor para satisfação de seu 
crédito. 
§ 5o As habilitações de crédito retardatárias, se apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, 
serão recebidas como impugnação e processadas na forma dos arts. 13 a 15 desta Lei. 
§ 6o Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, 
observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da 
falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito. 
Art. 11. Os credores cujos créditos forem impugnados serão intimados para contestar a impugnação, no prazo de 5 
(cinco) dias, juntando os documentos que tiverem e indicando outras provas que reputem necessárias. 
Art. 12. Transcorrido o prazo do art. 11 desta Lei, o devedor e o Comitê, se houver, serão intimados pelo juiz para 
se manifestar sobre ela no prazo comum de 5 (cinco) dias. 
Parágrafo único. Findo o prazo a que se refere o caput deste artigo, o administrador judicial será intimado pelo 
juiz para emitir parecer no prazo de 5 (cinco) dias, devendo juntar à sua manifestação o laudo elaborado pelo 
profissional ou empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros fiscais e demais 
documentos do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação. 
Art. 13. A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição, instruída com os documentos que tiver o 
impugnante, o qual indicará as provas consideradas necessárias. 
Parágrafo único. Cada impugnação será autuada em separado, com os documentos a ela relativos, mas terão uma 
só autuação as diversas impugnações versando sobre o mesmo crédito. 
Art. 14. Caso não haja impugnações, o juiz homologará, como quadro-geral de credores, a relação dos credores 
constante do edital de que trata o art. 7o, § 2o, desta Lei, dispensada a publicação de que trata o art. 18 desta Lei. 
Art. 15. Transcorridos os prazos previstos nos arts. 11 e 12 desta Lei, os autos de impugnação serão conclusos ao 
juiz, que: 
I – determinará a inclusão no quadro-geral de credores das habilitações de créditos não impugnadas, no valor 
constante da relação referida no § 2o do art. 7o desta Lei; 
II – julgará as impugnações que entender suficientemente esclarecidas pelas alegações e provas apresentadas pelas 
partes, mencionando, de cada crédito, o valor e a classificação; 
III – fixará, em cada uma das restantes impugnações, os aspectos controvertidos e decidirá as questões processuais 
pendentes; 
IV – determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução e julgamento, se necessário. 
Art. 16. O juiz determinará, para fins de rateio, a reserva de valor para satisfação do crédito impugnado. 
Parágrafo único. Sendo parcial, a impugnação não impedirá o pagamento da parte incontroversa. 
Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo. 
Parágrafo único. Recebido o agravo, o relator poderá conceder efeito suspensivo à decisão que reconhece o 
crédito ou determinar a inscrição ou modificação do seu valor ou classificação no quadro-geral de credores, para 
fins de exercício de direito de voto em assembléia-geral. 
Art. 18. O administrador judicial será responsável pela consolidação do quadro-geral de credores, a ser 
homologado pelo juiz, com base na relação dos credores a que se refere o art. 7o, § 2o, desta Lei e nas decisões 
proferidas nas impugnações oferecidas. 
Parágrafo único. O quadro-geral, assinado pelo juiz e pelo administrador judicial, mencionará a importância e a 
classificação de cada crédito na data do requerimento da recuperação judicial ou da decretação da falência, será 
juntado aos autos e publicado no órgão oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, contado da data da sentença que houver 
julgado as impugnações. 
Art. 19. O administrador judicial, o Comitê, qualquer credor ou o representante do Ministério Público poderá, até 
o encerramento da recuperação judicial ou da falência, observado, no que couber, o procedimento ordinário 
previsto no Código de Processo Civil, pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito, 
nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na 
época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores. 
§ 1o A ação prevista neste artigo será proposta exclusivamente perante o juízo da recuperação judicial ou da 
falência ou, nas hipóteses previstas no art. 6o, §§ 1o e 2o, desta Lei, perante o juízo que tenha originariamente 
reconhecido o crédito. 
§ 2o Proposta a ação de que trata este artigo, o pagamento ao titular do crédito por ela atingido somente poderá ser 
realizado mediante a prestação de caução no mesmo valor do crédito questionado. 
Art. 20. As habilitações dos credores particulares do sócio ilimitadamente responsável processar-se-ão de acordo 
com as disposições desta Seção. 
Seção III 
Do Administrador Judicial e do Comitê de Credores 
Art. 21. O administrador judicial será profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador 
de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada. 
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Parágrafo único. Se o administrador judicial nomeado for pessoa jurídica, declarar-se-á, no termo de que trata o 
art. 33 desta Lei, o nome de profissional responsável pela condução do processo de falência ou de recuperação 
judicial, que não poderá ser substituído sem autorização do juiz. 
Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que 
esta Lei lhe impõe: 
I – na recuperação judicial e na falência: 
a) enviar correspondência aos credores constantes na relação de que trata o inciso III do caput do art. 51, o inciso 
III do caput do art. 99 ou o inciso II do caput do art. 105 desta Lei, comunicando a data do pedido de recuperação 
judicial ou da decretação da falência, a natureza, o valor e a classificação dada ao crédito; 
b) fornecer, com presteza, todas as informações pedidas pelos credores interessados; 
c) dar extratos dos livros do devedor, que merecerão fé de ofício, a fim de servirem de fundamento nas 
habilitações e impugnações de créditos; 
d) exigir dos credores, do devedor ou seus administradores quaisquer informações; 
e) elaborar a relação de credores de que trata o § 2o do art. 7o desta Lei; 
f) consolidar o quadro-geral de credores nos termos do art. 18 desta Lei; 
g) requerer ao juiz convocação da assembléia-geral de credores nos casos previstos nesta Lei ou quando entender 
necessária sua ouvida para a tomada de decisões; 
h) contratar, mediante autorização judicial, profissionais ou empresas especializadas para, quando necessário, 
auxiliá-lo no exercício de suas funções; 
i) manifestar-se nos casos previstos nesta Lei; 
II – na recuperação judicial: 
a) fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial; 
b) requerer a falência no caso de descumprimento de obrigação assumida no plano de recuperação; 
c) apresentar ao juiz, para juntada aos autos, relatório mensal das atividades do devedor; 
d) apresentar o relatório sobre a execução do plano de recuperação, de que trata o inciso III do caput do art. 63 
desta Lei; 
III – na falência: 
a) avisar, pelo órgão oficial, o lugar e hora em que, diariamente, os credores terão à sua disposição os livros e 
documentos do falido; 
b) examinar a escrituração do devedor; 
c) relacionar os processos e assumir a representação judicial da massa falida; 
d) receber e abrir a correspondência dirigida ao devedor, entregando a ele o que não for assunto de interesse da 
massa; 
e) apresentar, no prazo de 40 (quarenta) dias, contado da assinatura do termo de compromisso, prorrogável por 
igual período, relatório sobre as causas e circunstâncias que conduziram à situação de falência, no qual apontará a 
responsabilidade civil e penal dos envolvidos, observado o disposto no art. 186 desta Lei; 
f) arrecadar os bens e documentos do devedor e elaborar o auto de arrecadação, nos termos dos arts. 108 e 110 
desta Lei; 
g) avaliar os bens arrecadados; 
h) contratar avaliadores, de preferência oficiais, mediante autorização judicial, para a avaliação dos bens caso 
entenda não ter condições técnicas para a tarefa; 
i) praticar os atos necessários à realização do ativo e ao pagamento dos credores; 
j) requerer ao juiz a venda antecipada de bens perecíveis, deterioráveis ou sujeitos a considerável desvalorização 
ou de conservação arriscada ou dispendiosa, nos termos do art. 113 desta Lei; 
l) praticar todos os atos conservatórios de direitos e ações, diligenciar a cobrança de dívidas e dar a respectiva 
quitação; 
m) remir, em benefício da massa e mediante autorização judicial, bens apenhados, penhorados ou legalmente 
retidos; 
n) representar a massa falida em juízo, contratando, se necessário, advogado, cujos honorários serão previamente 
ajustados e aprovados pelo Comitê de Credores; 
o) requerer todas as medidas e diligências que forem necessárias para o cumprimento desta Lei, a proteção da 
massa ou a eficiência da administração; 
p) apresentar ao juiz para juntada aos autos, até o 10o (décimo) dia do mês seguinte ao vencido, conta 
demonstrativa da administração, que especifique com clareza a receita e a despesa; 
q) entregar ao seu substituto todos os bens e documentos da massa em seu poder, sob pena de responsabilidade; 
r) prestar contas ao final do processo, quando for substituído, destituído ou renunciar ao cargo. 
§ 1o As remunerações dos auxiliares do administrador judicial serão fixadas pelo juiz, que considerará a 
complexidade dos trabalhos a serem executados e os valores praticados no mercado para o desempenho de 
atividades semelhantes. 
§ 2o Na hipótese da alínea d do inciso I do caput deste artigo, se houver recusa, o juiz, a requerimento do 
administrador judicial, intimará aquelas pessoas para que compareçam à sede do juízo, sob pena de desobediência, 
oportunidade em que as interrogará na presença do administrador judicial, tomando seus depoimentos por escrito. 
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§ 3o Na falência, o administrador judicial não poderá, sem autorização judicial, após ouvidos o Comitê e o 
devedor no prazo comum de 2 (dois) dias, transigir sobre obrigações e direitos da massa falida e conceder 
abatimento de dívidas, ainda que sejam consideradas de difícil recebimento. 
§ 4o Se o relatório de que trata a alínea e do inciso III do caput deste artigo apontar responsabilidade penal de 
qualquer dos envolvidos, o Ministério Público será intimado para tomar conhecimento de seu teor.  
Art. 23. O administrador judicial que não apresentar, no prazo estabelecido, suas contas ou qualquer dos relatórios 
previstos nesta Lei será intimado pessoalmente a fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de desobediência. 
Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput deste artigo, o juiz destituirá o administrador judicial e nomeará 
substituto para elaborar relatórios ou organizar as contas, explicitando as responsabilidades de seu antecessor. 
Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a 
capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado 
para o desempenho de atividades semelhantes. 
§ 1o Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor 
devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência. 
§ 2o Será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após 
atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei. 
§ 3o O administrador judicial substituído será remunerado proporcionalmente ao trabalho realizado, salvo se 
renunciar sem relevante razão ou for destituído de suas funções por desídia, culpa, dolo ou descumprimento das 
obrigações fixadas nesta Lei, hipóteses em que não terá direito à remuneração. 
§ 4o Também não terá direito a remuneração o administrador que tiver suas contas desaprovadas. 
Art. 25. Caberá ao devedor ou à massa falida arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador 
judicial e das pessoas eventualmente contratadas para auxiliá-lo. 
Art. 26. O Comitê de Credores será constituído por deliberação de qualquer das classes de credores na assembléia-
geral e terá a seguinte composição: 
I – 1 (um) representante indicado pela classe de credores trabalhistas, com 2 (dois) suplentes; 
II – 1 (um) representante indicado pela classe de credores com direitos reais de garantia ou privilégios especiais, 
com 2 (dois) suplentes; 
III – 1 (um) representante indicado pela classe de credores quirografários e com privilégios gerais, com 2 (dois) 
suplentes. 
§ 1o A falta de indicação de representante por quaisquer das classes não prejudicará a constituição do Comitê, que 
poderá funcionar com número inferior ao previsto no caput deste artigo. 
§ 2o O juiz determinará, mediante requerimento subscrito por credores que representem a maioria dos créditos de 
uma classe, independentemente da realização de assembléia: 
I – a nomeação do representante e dos suplentes da respectiva classe ainda não representada no Comitê; ou 
II – a substituição do representante ou dos suplentes da respectiva classe. 
§ 3o Caberá aos próprios membros do Comitê indicar, entre eles, quem irá presidi-lo. 
Art. 27. O Comitê de Credores terá as seguintes atribuições, além de outras previstas nesta Lei: 
I – na recuperação judicial e na falência:  
a) fiscalizar as atividades e examinar as contas do administrador judicial; 
b) zelar pelo bom andamento do processo e pelo cumprimento da lei; 
c) comunicar ao juiz, caso detecte violação dos direitos ou prejuízo aos interesses dos credores; 
d) apurar e emitir parecer sobre quaisquer reclamações dos interessados; 
e) requerer ao juiz a convocação da assembléia-geral de credores; 
f) manifestar-se nas hipóteses previstas nesta Lei; 
II – na recuperação judicial: 
a) fiscalizar a administração das atividades do devedor, apresentando, a cada 30 (trinta) dias, relatório de sua 
situação; 
b) fiscalizar a execução do plano de recuperação judicial; 
c) submeter à autorização do juiz, quando ocorrer o afastamento do devedor nas hipóteses previstas nesta Lei, a 
alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e outras garantias, bem como atos de 
endividamento necessários à continuação da atividade empresarial durante o período que antecede a aprovação do 
plano de recuperação judicial. 
§ 1o As decisões do Comitê, tomadas por maioria, serão consignadas em livro de atas, rubricado pelo juízo, que 
ficará à disposição do administrador judicial, dos credores e do devedor. 
§ 2o Caso não seja possível a obtenção de maioria em deliberação do Comitê, o impasse será resolvido pelo 
administrador judicial ou, na incompatibilidade deste, pelo juiz. 
Art. 28. Não havendo Comitê de Credores, caberá ao administrador judicial ou, na incompatibilidade deste, ao 
juiz exercer suas atribuições. 
Art. 29. Os membros do Comitê não terão sua remuneração custeada pelo devedor ou pela massa falida, mas as 
despesas realizadas para a realização de ato previsto nesta Lei, se devidamente comprovadas e com a autorização 
do juiz, serão ressarcidas atendendo às disponibilidades de caixa. 
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Art. 30. Não poderá integrar o Comitê ou exercer as funções de administrador judicial quem, nos últimos 5 (cinco) 
anos, no exercício do cargo de administrador judicial ou de membro do Comitê em falência ou recuperação 
judicial anterior, foi destituído, deixou de prestar contas dentro dos prazos legais ou teve a prestação de contas 
desaprovada. 
§ 1o Ficará também impedido de integrar o Comitê ou exercer a função de administrador judicial quem tiver 
relação de parentesco ou afinidade até o 3o (terceiro) grau com o devedor, seus administradores, controladores ou 
representantes legais ou deles for amigo, inimigo ou dependente. 
§ 2o O devedor, qualquer credor ou o Ministério Público poderá requerer ao juiz a substituição do administrador 
judicial ou dos membros do Comitê nomeados em desobediência aos preceitos desta Lei. 
§ 3o O juiz decidirá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre o requerimento do § 2o deste artigo. 
Art. 31. O juiz, de ofício ou a requerimento fundamentado de qualquer interessado, poderá determinar a 
destituição do administrador judicial ou de quaisquer dos membros do Comitê de Credores quando verificar 
desobediência aos preceitos desta Lei, descumprimento de deveres, omissão, negligência ou prática de ato lesivo 
às atividades do devedor ou a terceiros. 
§ 1o No ato de destituição, o juiz nomeará novo administrador judicial ou convocará os suplentes para recompor o 
Comitê. 
§ 2o Na falência, o administrador judicial substituído prestará contas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos §§ 
1o a 6o do art. 154 desta Lei. 
Art. 32. O administrador judicial e os membros do Comitê responderão pelos prejuízos causados à massa falida, 
ao devedor ou aos credores por dolo ou culpa, devendo o dissidente em deliberação do Comitê consignar sua 
discordância em ata para eximir-se da responsabilidade. 
Art. 33. O administrador judicial e os membros do Comitê de Credores, logo que nomeados, serão intimados 
pessoalmente para, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar, na sede do juízo, o termo de compromisso de bem e 
fielmente desempenhar o cargo e assumir todas as responsabilidades a ele inerentes. 
Art. 34. Não assinado o termo de compromisso no prazo previsto no art. 33 desta Lei, o juiz nomeará outro 
administrador judicial.  
Seção IV 
Da Assembléia-Geral de Credores 
Art. 35. A assembléia-geral de credores terá por atribuições deliberar sobre: 
I – na recuperação judicial: 
a) aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; 
b) a constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus membros e sua substituição; 
c) (VETADO)
d) o pedido de desistência do devedor, nos termos do § 4o do art. 52 desta Lei; 
e) o nome do gestor judicial, quando do afastamento do devedor; 
f) qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores; 
II – na falência: 
a) (VETADO)
b) a constituição do Comitê de Credores, a escolha de seus membros e sua substituição; 
c) a adoção de outras modalidades de realização do ativo, na forma do art. 145 desta Lei; 
d) qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. 
Art. 36. A assembléia-geral de credores será convocada pelo juiz por edital publicado no órgão oficial e em 
jornais de grande circulação nas localidades da sede e filiais, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, o qual 
conterá: 
I – local, data e hora da assembléia em 1a (primeira) e em 2a (segunda) convocação, não podendo esta ser 
realizada menos de 5 (cinco) dias depois da 1a (primeira); 
II – a ordem do dia; 
III – local onde os credores poderão, se for o caso, obter cópia do plano de recuperação judicial a ser submetido à 
deliberação da assembléia. 
§ 1o Cópia do aviso de convocação da assembléia deverá ser afixada de forma ostensiva na sede e filiais do 
devedor. 
§ 2o Além dos casos expressamente previstos nesta Lei, credores que representem no mínimo 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor total dos créditos de uma determinada classe poderão requerer ao juiz a convocação de 
assembléia-geral. 
§ 3o As despesas com a convocação e a realização da assembléia-geral correm por conta do devedor ou da massa 
falida, salvo se convocada em virtude de requerimento do Comitê de Credores ou na hipótese do § 2o deste artigo. 
Art. 37. A assembléia será presidida pelo administrador judicial, que designará 1 (um) secretário dentre os 
credores presentes. 
§ 1o Nas deliberações sobre o afastamento do administrador judicial ou em outras em que haja incompatibilidade 
deste, a assembléia será presidida pelo credor presente que seja titular do maior crédito. 
§ 2o A assembléia instalar-se-á, em 1a (primeira) convocação, com a presença de credores titulares de mais da 
metade dos créditos de cada classe, computados pelo valor, e, em 2a (segunda) convocação, com qualquer número. 
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§ 3o Para participar da assembléia, cada credor deverá assinar a lista de presença, que será encerrada no momento 
da instalação. 
§ 4o O credor poderá ser representado na assembléia-geral por mandatário ou representante legal, desde que 
entregue ao administrador judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista no aviso de convocação, 
documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontre 
o documento. 
§ 5o Os sindicatos de trabalhadores poderão representar seus associados titulares de créditos derivados da 
legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho que não comparecerem, pessoalmente ou por 
procurador, à assembléia. 
§ 6o Para exercer a prerrogativa prevista no § 5o deste artigo, o sindicato deverá: 
I – apresentar ao administrador judicial, até 10 (dez) dias antes da assembléia, a relação dos associados que 
pretende representar, e o trabalhador que conste da relação de mais de um sindicato deverá esclarecer, até 24 
(vinte e quatro) horas antes da assembléia, qual sindicato o representa, sob pena de não ser representado em 
assembléia por nenhum deles; e 
II – (VETADO)
§ 7o Do ocorrido na assembléia, lavrar-se-á ata que conterá o nome dos presentes e as assinaturas do presidente, 
do devedor e de 2 (dois) membros de cada uma das classes votantes, e que será entregue ao juiz, juntamente com a 
lista de presença, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
Art. 38. O voto do credor será proporcional ao valor de seu crédito, ressalvado, nas deliberações sobre o plano de 
recuperação judicial, o disposto no § 2o do art. 45 desta Lei. 
Parágrafo único. Na recuperação judicial, para fins exclusivos de votação em assembléia-geral, o crédito em 
moeda estrangeira será convertido para moeda nacional pelo câmbio da véspera da data de realização da 
assembléia. 
Art. 39. Terão direito a voto na assembléia-geral as pessoas arroladas no quadro-geral de credores ou, na sua falta, 
na relação de credores apresentada pelo administrador judicial na forma do art. 7o, § 2o, desta Lei, ou, ainda, na 
falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor nos termos dos arts. 51, incisos III e IV do caput, 99, 
inciso III do caput, ou 105, inciso II do caput, desta Lei, acrescidas, em qualquer caso, das que estejam 
habilitadas na data da realização da assembléia ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão 
judicial, inclusive as que tenham obtido reserva de importâncias, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 10 
desta Lei. 
§ 1o Não terão direito a voto e não serão considerados para fins de verificação do quorum de instalação e de 
deliberação os titulares de créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei. 
§ 2o As deliberações da assembléia-geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da 
existência, quantificação ou classificação de créditos. 
§ 3o No caso de posterior invalidação de deliberação da assembléia, ficam resguardados os direitos de terceiros de 
boa-fé, respondendo os credores que aprovarem a deliberação pelos prejuízos comprovados causados por dolo ou 
culpa. 
Art. 40. Não será deferido provimento liminar, de caráter cautelar ou antecipatório dos efeitos da tutela, para a 
suspensão ou adiamento da assembléia-geral de credores em razão de pendência de discussão acerca da existência, 
da quantificação ou da classificação de créditos. 
Art. 41. A assembléia-geral será composta pelas seguintes classes de credores: 
I – titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho; 
II – titulares de créditos com garantia real; 
III – titulares de créditos quirografários, com privilégio especial, com privilégio geral ou subordinados. 
§ 1o Os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho votam com a classe prevista no inciso I do caput 
deste artigo com o total de seu crédito, independentemente do valor.  
§ 2o Os titulares de créditos com garantia real votam com a classe prevista no inciso II do caput deste artigo até o 
limite do valor do bem gravado e com a classe prevista no inciso III do caput deste artigo pelo restante do valor 
de seu crédito.  
Art. 42. Considerar-se-á aprovada a proposta que obtiver votos favoráveis de credores que representem mais da 
metade do valor total dos créditos presentes à assembléia-geral, exceto nas deliberações sobre o plano de 
recuperação judicial nos termos da alínea a do inciso I do caput do art. 35 desta Lei, a composição do Comitê de 
Credores ou forma alternativa de realização do ativo nos termos do art. 145 desta Lei. 
Art. 43. Os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, controladoras, controladas ou as que tenham 
sócio ou acionista com participação superior a 10% (dez por cento) do capital social do devedor ou em que o 
devedor ou algum de seus sócios detenham participação superior a 10% (dez por cento) do capital social, poderão 
participar da assembléia-geral de credores, sem ter direito a voto e não serão considerados para fins de verificação 
do quorum de instalação e de deliberação. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo também se aplica ao cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, colateral 
até o 2o (segundo) grau, ascendente ou descendente do devedor, de administrador, do sócio controlador, de 
membro dos conselhos consultivo, fiscal ou semelhantes da sociedade devedora e à sociedade em que quaisquer 
dessas pessoas exerçam essas funções. 
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Art. 44. Na escolha dos representantes de cada classe no Comitê de Credores, somente os respectivos membros 
poderão votar. 
Art. 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no art. 41 
desta Lei deverão aprovar a proposta. 
§ 1o Em cada uma das classes referidas nos incisos II e III do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada por 
credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembléia e, cumulativamente, 
pela maioria simples dos credores presentes. 
§ 2o Na classe prevista no inciso I do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos 
credores presentes, independentemente do valor de seu crédito. 
§ 3o O credor não terá direito a voto e não será considerado para fins de verificação de quorum de deliberação se o 
plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as condições originais de pagamento de seu crédito. 
Art. 46. A aprovação de forma alternativa de realização do ativo na falência, prevista no art. 145 desta Lei, 
dependerá do voto favorável de credores que representem 2/3 (dois terços) dos créditos presentes à assembléia. 
CAPÍTULO III
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Seção I 
Disposições Gerais 
Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira 
do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos 
credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 
Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas 
atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente: 
I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades 
daí decorrentes; 
II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial; 
III – não ter, há menos de 8 (oito) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de 
que trata a Seção V deste Capítulo; 
IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer 
dos crimes previstos nesta Lei. 
Parágrafo único. A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do 
devedor, inventariante ou sócio remanescente. 
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não 
vencidos. 
§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, 
fiadores e obrigados de regresso. 
§ 2o As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou 
definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano 
de recuperação judicial. 
§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador 
mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de 
irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de 
venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os 
direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se 
permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada 
do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. 
§ 4o Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta 
Lei.  
§ 5o Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações 
financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas 
durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em 
pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão de que trata o § 4o do 
art. 6o desta Lei.  
Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros: 
I – concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas; 
II – cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de 
cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente; 
III – alteração do controle societário; 
IV – substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos; 
V – concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto em relação às 
matérias que o plano especificar; 
VI – aumento de capital social; 
VII – trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos próprios empregados; 
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VIII – redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva; 
IX – dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de 
terceiro; 
X – constituição de sociedade de credores; 
XI – venda parcial dos bens; 
XII – equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a 
data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem 
prejuízo do disposto em legislação específica; 
XIII – usufruto da empresa; 
XIV – administração compartilhada; 
XV – emissão de valores mobiliários; 
XVI – constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do 
devedor. 
§ 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão 
admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. 
§ 2o Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conservada como parâmetro de indexação da 
correspondente obrigação e só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente 
previsão diversa no plano de recuperação judicial.  
Seção II 
Do Pedido e do Processamento da Recuperação Judicial 
Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com: 
I – a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-
financeira; 
II – as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para 
instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas 
obrigatoriamente de: 
a) balanço patrimonial;  
b) demonstração de resultados acumulados; 
c) demonstração do resultado desde o último exercício social; 
d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; 
III – a relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação 
do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o 
regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente; 
IV – a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras 
parcelas a que têm direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de 
pagamento;  
V – certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas 
de nomeação dos atuais administradores; 
VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor; 
VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de 
qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos pelas respectivas 
instituições financeiras; 
VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde 
possui filial; 
IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de 
natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados. 
§ 1o Os documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares, na forma e no suporte previstos em lei, 
permanecerão à disposição do juízo, do administrador judicial e, mediante autorização judicial, de qualquer 
interessado. 
§ 2o Com relação à exigência prevista no inciso II do caput deste artigo, as microempresas e empresas de pequeno 
porte poderão apresentar livros e escrituração contábil simplificados nos termos da legislação específica. 
§ 3o O juiz poderá determinar o depósito em cartório dos documentos a que se referem os §§ 1o e 2o deste artigo 
ou de cópia destes. 
Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da 
recuperação judicial e, no mesmo ato: 
I – nomeará o administrador judicial, observado o disposto no art. 21 desta Lei; 
II – determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, 
exceto para contratação com o Poder Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, observando o disposto no art. 69 desta Lei; 
III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, 
permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o 
do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei; 
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IV – determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação 
judicial, sob pena de destituição de seus administradores; 
V – ordenará a intimação do Ministério Público e a comunicação por carta às Fazendas Públicas Federal e de 
todos os Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento. 
§ 1o O juiz ordenará a expedição de edital, para publicação no órgão oficial, que conterá: 
I – o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial; 
II – a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito; 
III – a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do art. 7o, § 1o, desta Lei, e para que 
os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do art. 55 
desta Lei. 
§ 2o Deferido o processamento da recuperação judicial, os credores poderão, a qualquer tempo, requerer a 
convocação de assembléia-geral para a constituição do Comitê de Credores ou substituição de seus membros, 
observado o disposto no § 2o do art. 36 desta Lei. 
§ 3o No caso do inciso III do caput deste artigo, caberá ao devedor comunicar a suspensão aos juízos 
competentes. 
§ 4o O devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento, 
salvo se obtiver aprovação da desistência na assembléia-geral de credores. 
Seção III 
Do Plano de Recuperação Judicial 
Art. 53. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 (sessenta) 
dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolação em 
falência, e deverá conter: 
I – discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser empregados, conforme o art. 50 desta Lei, e seu 
resumo; 
II – demonstração de sua viabilidade econômica; e 
III – laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional 
legalmente habilitado ou empresa especializada. 
Parágrafo único. O juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano 
de recuperação e fixando o prazo para a manifestação de eventuais objeções, observado o art. 55 desta Lei. 
Art. 54. O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 (um) ano para pagamento dos 
créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido 
de recuperação judicial. 
Parágrafo único. O plano não poderá, ainda, prever prazo superior a 30 (trinta) dias para o pagamento, até o limite 
de 5 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) 
meses anteriores ao pedido de recuperação judicial. 
Seção IV 
Do Procedimento de Recuperação Judicial 
Art. 55. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial no prazo de 30 
(trinta) dias contado da publicação da relação de credores de que trata o § 2o do art. 7o desta Lei. 
Parágrafo único. Caso, na data da publicação da relação de que trata o caput deste artigo, não tenha sido 
publicado o aviso previsto no art. 53, parágrafo único, desta Lei, contar-se-á da publicação deste o prazo para as 
objeções. 
Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a assembléia-
geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação. 
§ 1o A data designada para a realização da assembléia-geral não excederá 150 (cento e cinqüenta) dias contados 
do deferimento do processamento da recuperação judicial. 
§ 2o A assembléia-geral que aprovar o plano de recuperação judicial poderá indicar os membros do Comitê de 
Credores, na forma do art. 26 desta Lei, se já não estiver constituído. 
§ 3o O plano de recuperação judicial poderá sofrer alterações na assembléia-geral, desde que haja expressa 
concordância do devedor e em termos que não impliquem diminuição dos direitos exclusivamente dos credores 
ausentes. 
§ 4o Rejeitado o plano de recuperação pela assembléia-geral de credores, o juiz decretará a falência do devedor. 
Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral de credores ou decorrido o prazo 
previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos 
tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário 
Nacional. 
Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não 
tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembléia-geral de 
credores na forma do art. 45 desta Lei. 
§ 1o O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 
45 desta Lei, desde que, na mesma assembléia, tenha obtido, de forma cumulativa:  
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I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à 
assembléia, independentemente de classes; 
II – a aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos do art. 45 desta Lei ou, caso haja somente 2 (duas) 
classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas; 
III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na 
forma dos §§ 1o e 2o do art. 45 desta Lei. 
§ 2o A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1o deste artigo se o plano não implicar 
tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado. 
Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e 
todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei. 
§ 1o A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 
584, inciso III, do caput da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 
§ 2o Contra a decisão que conceder a recuperação judicial caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer 
credor e pelo Ministério Público. 
Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades 
produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei. 
Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas 
obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no § 1o do art. 141 desta Lei. 
Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que 
se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da 
recuperação judicial. 
§ 1o Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no 
plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei. 
§ 2o Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente 
contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da 
recuperação judicial. 
Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista 
no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no 
art. 94 desta Lei. 
Art. 63. Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do art. 61 desta Lei, o juiz decretará por 
sentença o encerramento da recuperação judicial e determinará: 
I – o pagamento do saldo de honorários ao administrador judicial, somente podendo efetuar a quitação dessas 
obrigações mediante prestação de contas, no prazo de 30 (trinta) dias, e aprovação do relatório previsto no inciso 
III do caput deste artigo; 
II – a apuração do saldo das custas judiciais a serem recolhidas; 
III – a apresentação de relatório circunstanciado do administrador judicial, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 
versando sobre a execução do plano de recuperação pelo devedor; 
IV – a dissolução do Comitê de Credores e a exoneração do administrador judicial; 
V – a comunicação ao Registro Público de Empresas para as providências cabíveis. 
Art. 64. Durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor ou seus administradores serão mantidos na 
condução da atividade empresarial, sob fiscalização do Comitê, se houver, e do administrador judicial, salvo se 
qualquer deles: 
I – houver sido condenado em sentença penal transitada em julgado por crime cometido em recuperação judicial 
ou falência anteriores ou por crime contra o patrimônio, a economia popular ou a ordem econômica previstos na 
legislação vigente; 
II – houver indícios veementes de ter cometido crime previsto nesta Lei; 
III – houver agido com dolo, simulação ou fraude contra os interesses de seus credores; 
IV – houver praticado qualquer das seguintes condutas: 
a) efetuar gastos pessoais manifestamente excessivos em relação a sua situação patrimonial; 
b) efetuar despesas injustificáveis por sua natureza ou vulto, em relação ao capital ou gênero do negócio, ao 
movimento das operações e a outras circunstâncias análogas; 
c) descapitalizar injustificadamente a empresa ou realizar operações prejudiciais ao seu funcionamento regular; 
d) simular ou omitir créditos ao apresentar a relação de que trata o inciso III do caput do art. 51 desta Lei, sem 
relevante razão de direito ou amparo de decisão judicial; 
V – negar-se a prestar informações solicitadas pelo administrador judicial ou pelos demais membros do Comitê; 
VI – tiver seu afastamento previsto no plano de recuperação judicial. 
Parágrafo único. Verificada qualquer das hipóteses do caput deste artigo, o juiz destituirá o administrador, que 
será substituído na forma prevista nos atos constitutivos do devedor ou do plano de recuperação judicial. 
Art. 65. Quando do afastamento do devedor, nas hipóteses previstas no art. 64 desta Lei, o juiz convocará a 
assembléia-geral de credores para deliberar sobre o nome do gestor judicial que assumirá a administração das 
atividades do devedor, aplicando-se-lhe, no que couber, todas as normas sobre deveres, impedimentos e 
remuneração do administrador judicial. 
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§ 1o O administrador judicial exercerá as funções de gestor enquanto a assembléia-geral não deliberar sobre a 
escolha deste. 
§ 2o Na hipótese de o gestor indicado pela assembléia-geral de credores recusar ou estar impedido de aceitar o 
encargo para gerir os negócios do devedor, o juiz convocará, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contado da 
recusa ou da declaração do impedimento nos autos, nova assembléia-geral, aplicado o disposto no § 1o deste 
artigo. 
Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou 
direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com 
exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial. 
Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive 
aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados 
extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 
desta Lei. 
Parágrafo único. Os créditos quirografários sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou 
serviços que continuarem a provê-los normalmente após o pedido de recuperação judicial terão privilégio geral de 
recebimento em caso de decretação de falência, no limite do valor dos bens ou serviços fornecidos durante o 
período da recuperação. 
Art. 68. As Fazendas Públicas e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS poderão deferir, nos termos da 
legislação específica, parcelamento de seus créditos, em sede de recuperação judicial, de acordo com os 
parâmetros estabelecidos na Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. 
Art. 69. Em todos os atos, contratos e documentos firmados pelo devedor sujeito ao procedimento de recuperação 
judicial deverá ser acrescida, após o nome empresarial, a expressão "em Recuperação Judicial". 
Parágrafo único. O juiz determinará ao Registro Público de Empresas a anotação da recuperação judicial no 
registro correspondente. 
Seção V 
Do Plano de Recuperação Judicial para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
Art. 70. As pessoas de que trata o art. 1o desta Lei e que se incluam nos conceitos de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, nos termos da legislação vigente, sujeitam-se às normas deste Capítulo. 
§ 1o As microempresas e as empresas de pequeno porte, conforme definidas em lei, poderão apresentar plano 
especial de recuperação judicial, desde que afirmem sua intenção de fazê-lo na petição inicial de que trata o art. 51 
desta Lei. 
§ 2o Os credores não atingidos pelo plano especial não terão seus créditos habilitados na recuperação judicial. 
Art. 71. O plano especial de recuperação judicial será apresentado no prazo previsto no art. 53 desta Lei e limitar-
se á às seguintes condições: 
I – abrangerá exclusivamente os créditos quirografários, excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais 
e os previstos nos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei; 
II – preverá parcelamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas 
monetariamente e acrescidas de juros de 12% a.a. (doze por cento ao ano); 
III – preverá o pagamento da 1a (primeira) parcela no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da 
distribuição do pedido de recuperação judicial; 
IV – estabelecerá a necessidade de autorização do juiz, após ouvido o administrador judicial e o Comitê de 
Credores, para o devedor aumentar despesas ou contratar empregados. 
Parágrafo único. O pedido de recuperação judicial com base em plano especial não acarreta a suspensão do curso 
da prescrição nem das ações e execuções por créditos não abrangidos pelo plano. 
Art. 72. Caso o devedor de que trata o art. 70 desta Lei opte pelo pedido de recuperação judicial com base no 
plano especial disciplinado nesta Seção, não será convocada assembléia-geral de credores para deliberar sobre o 
plano, e o juiz concederá a recuperação judicial se atendidas as demais exigências desta Lei. 
Parágrafo único. O juiz também julgará improcedente o pedido de recuperação judicial e decretará a falência do 
devedor se houver objeções, nos termos do art. 55 desta Lei, de credores titulares de mais da metade dos créditos 
descritos no inciso I do caput do art. 71 desta Lei.  
CAPÍTULO IV
DA CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA
Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial: 
I – por deliberação da assembléia-geral de credores, na forma do art. 42 desta Lei; 
II – pela não apresentação, pelo devedor, do plano de recuperação no prazo do art. 53 desta Lei; 
III – quando houver sido rejeitado o plano de recuperação, nos termos do § 4o do art. 56 desta Lei; 
IV – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1o do art. 61 
desta Lei. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede a decretação da falência por inadimplemento de obrigação 
não sujeita à recuperação judicial, nos termos dos incisos I ou II do caput do art. 94 desta Lei, ou por prática de 
ato previsto no inciso III do caput do art. 94 desta Lei. 
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Art. 74. Na convolação da recuperação em falência, os atos de administração, endividamento, oneração ou 
alienação praticados durante a recuperação judicial presumem-se válidos, desde que realizados na forma desta Lei. 
CAPÍTULO V
DA FALÊNCIA
Seção I 
Disposições Gerais 
Art. 75. A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa a preservar e otimizar a 
utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis, da empresa. 
Parágrafo único. O processo de falência atenderá aos princípios da celeridade e da economia processual. 
Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e 
negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido 
figurar como autor ou litisconsorte ativo. 
Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o 
administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo. 
Art. 77. A decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos sócios 
ilimitada e solidariamente responsáveis, com o abatimento proporcional dos juros, e converte todos os créditos em 
moeda estrangeira para a moeda do País, pelo câmbio do dia da decisão judicial, para todos os efeitos desta Lei. 
Art. 78. Os pedidos de falência estão sujeitos a distribuição obrigatória, respeitada a ordem de apresentação. 
Parágrafo único. As ações que devam ser propostas no juízo da falência estão sujeitas a distribuição por 
dependência. 
Art. 79. Os processos de falência e os seus incidentes preferem a todos os outros na ordem dos feitos, em qualquer 
instância. 
Art. 80. Considerar-se-ão habilitados os créditos remanescentes da recuperação judicial, quando definitivamente 
incluídos no quadro-geral de credores, tendo prosseguimento as habilitações que estejam em curso. 
Art. 81. A decisão que decreta a falência da sociedade com sócios ilimitadamente responsáveis também acarreta a 
falência destes, que ficam sujeitos aos mesmos efeitos jurídicos produzidos em relação à sociedade falida e, por 
isso, deverão ser citados para apresentar contestação, se assim o desejarem. 
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se ao sócio que tenha se retirado voluntariamente ou que tenha sido 
excluído da sociedade, há menos de 2 (dois) anos, quanto às dívidas existentes na data do arquivamento da 
alteração do contrato, no caso de não terem sido solvidas até a data da decretação da falência. 
§ 2o As sociedades falidas serão representadas na falência por seus administradores ou liquidantes, os quais terão 
os mesmos direitos e, sob as mesmas penas, ficarão sujeitos às obrigações que cabem ao falido. 
Art. 82. A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos controladores e dos 
administradores da sociedade falida, estabelecida nas respectivas leis, será apurada no próprio juízo da falência, 
independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o passivo, observado o 
procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil. 
§ 1o Prescreverá em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de encerramento da falência, a 
ação de responsabilização prevista no caput deste artigo. 
§ 2o O juiz poderá, de ofício ou mediante requerimento das partes interessadas, ordenar a indisponibilidade de 
bens particulares dos réus, em quantidade compatível com o dano provocado, até o julgamento da ação de 
responsabilização. 
Seção II 
Da Classificação dos Créditos 
Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem: 
I – os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinqüenta) salários-mínimos por 
credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho; 
II - créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado; 
III – créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição, excetuadas as multas 
tributárias; 
IV – créditos com privilégio especial, a saber: 
a) os previstos no art. 964 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
b) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária desta Lei; 
c) aqueles a cujos titulares a lei confira o direito de retenção sobre a coisa dada em garantia; 
V – créditos com privilégio geral, a saber: 
a) os previstos no art. 965 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
b) os previstos no parágrafo único do art. 67 desta Lei; 
c) os assim definidos em outras leis civis e comerciais, salvo disposição contrária desta Lei; 
VI – créditos quirografários, a saber: 
a) aqueles não previstos nos demais incisos deste artigo; 
b) os saldos dos créditos não cobertos pelo produto da alienação dos bens vinculados ao seu pagamento; 
c) os saldos dos créditos derivados da legislação do trabalho que excederem o limite estabelecido no inciso I do 
caput deste artigo; 
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VII – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as 
multas tributárias; 
VIII – créditos subordinados, a saber: 
a) os assim previstos em lei ou em contrato; 
b) os créditos dos sócios e dos administradores sem vínculo empregatício. 
§ 1o Para os fins do inciso II do caput deste artigo, será considerado como valor do bem objeto de garantia real a 
importância efetivamente arrecadada com sua venda, ou, no caso de alienação em bloco, o valor de avaliação do 
bem individualmente considerado. 
§ 2o Não são oponíveis à massa os valores decorrentes de direito de sócio ao recebimento de sua parcela do capital 
social na liquidação da sociedade. 
§ 3o As cláusulas penais dos contratos unilaterais não serão atendidas se as obrigações neles estipuladas se 
vencerem em virtude da falência. 
§ 4o Os créditos trabalhistas cedidos a terceiros serão considerados quirografários. 
Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 
83 desta Lei, na ordem a seguir, os relativos a: 
I – remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares, e créditos derivados da legislação do 
trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência; 
II – quantias fornecidas à massa pelos credores; 
III – despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como 
custas do processo de falência; 
IV – custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha sido vencida; 
V – obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do art. 
67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da 
falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. 
Seção III 
Do Pedido de Restituição 
Art. 85. O proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na 
data da decretação da falência poderá pedir sua restituição. 
Parágrafo único. Também pode ser pedida a restituição de coisa vendida a crédito e entregue ao devedor nos 15 
(quinze) dias anteriores ao requerimento de sua falência, se ainda não alienada. 
Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro: 
I – se a coisa não mais existir ao tempo do pedido de restituição, hipótese em que o requerente receberá o valor da 
avaliação do bem, ou, no caso de ter ocorrido sua venda, o respectivo preço, em ambos os casos no valor 
atualizado; 
II – da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de 
câmbio para exportação, na forma do art. 75, §§ 3o e 4o, da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965, desde que o 
prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da 
autoridade competente; 
III – dos valores entregues ao devedor pelo contratante de boa-fé na hipótese de revogação ou ineficácia do 
contrato, conforme disposto no art. 136 desta Lei. 
Parágrafo único. As restituições de que trata este artigo somente serão efetuadas após o pagamento previsto no art. 
151 desta Lei. 
Art. 87. O pedido de restituição deverá ser fundamentado e descreverá a coisa reclamada. 
§ 1o O juiz mandará autuar em separado o requerimento com os documentos que o instruírem e determinará a 
intimação do falido, do Comitê, dos credores e do administrador judicial para que, no prazo sucessivo de 5 (cinco) 
dias, se manifestem, valendo como contestação a manifestação contrária à restituição. 
§ 2o Contestado o pedido e deferidas as provas porventura requeridas, o juiz designará audiência de instrução e 
julgamento, se necessária. 
§ 3o Não havendo provas a realizar, os autos serão conclusos para sentença. 
Art. 88. A sentença que reconhecer o direito do requerente determinará a entrega da coisa no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas. 
Parágrafo único. Caso não haja contestação, a massa não será condenada ao pagamento de honorários 
advocatícios. 
Art. 89. A sentença que negar a restituição, quando for o caso, incluirá o requerente no quadro-geral de credores, 
na classificação que lhe couber, na forma desta Lei. 
Art. 90. Da sentença que julgar o pedido de restituição caberá apelação sem efeito suspensivo. 
Parágrafo único. O autor do pedido de restituição que pretender receber o bem ou a quantia reclamada antes do 
trânsito em julgado da sentença prestará caução. 
Art. 91. O pedido de restituição suspende a disponibilidade da coisa até o trânsito em julgado. 
Parágrafo único. Quando diversos requerentes houverem de ser satisfeitos em dinheiro e não existir saldo 
suficiente para o pagamento integral, far-se-á rateio proporcional entre eles. 
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Art. 92. O requerente que tiver obtido êxito no seu pedido ressarcirá a massa falida ou a quem tiver suportado as 
despesas de conservação da coisa reclamada. 
Art. 93. Nos casos em que não couber pedido de restituição, fica resguardado o direito dos credores de propor 
embargos de terceiros, observada a legislação processual civil. 
Seção IV 
Do Procedimento para a Decretação da Falência 
Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: 
I – sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos 
executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de 
falência; 
II – executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes 
dentro do prazo legal; 
III – pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial: 
a) procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar 
pagamentos; 
b) realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, 
negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não; 
c) transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com 
bens suficientes para solver seu passivo; 
d) simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização 
ou para prejudicar credor; 
e) dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem ficar com bens livres e desembaraçados 
suficientes para saldar seu passivo; 
f) ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores, abandona 
estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento; 
g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial. 
§ 1o Credores podem reunir-se em litisconsórcio a fim de perfazer o limite mínimo para o pedido de falência com 
base no inciso I do caput deste artigo. 
§ 2o Ainda que líquidos, não legitimam o pedido de falência os créditos que nela não se possam reclamar. 
§ 3o Na hipótese do inciso I do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com os títulos executivos na 
forma do parágrafo único do art. 9o desta Lei, acompanhados, em qualquer caso, dos respectivos instrumentos de 
protesto para fim falimentar nos termos da legislação específica. 
§ 4o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com certidão expedida pelo 
juízo em que se processa a execução. 
§ 5o Na hipótese do inciso III do caput deste artigo, o pedido de falência descreverá os fatos que a caracterizam, 
juntando-se as provas que houver e especificando-se as que serão produzidas. 
Art. 95. Dentro do prazo de contestação, o devedor poderá pleitear sua recuperação judicial. 
Art. 96. A falência requerida com base no art. 94, inciso I do caput, desta Lei, não será decretada se o requerido 
provar: 
I – falsidade de título; 
II – prescrição; 
III – nulidade de obrigação ou de título; 
IV – pagamento da dívida; 
V – qualquer outro fato que extinga ou suspenda obrigação ou não legitime a cobrança de título; 
VI – vício em protesto ou em seu instrumento; 
VII – apresentação de pedido de recuperação judicial no prazo da contestação, observados os requisitos do art. 51 
desta Lei; 
VIII – cessação das atividades empresariais mais de 2 (dois) anos antes do pedido de falência, comprovada por 
documento hábil do Registro Público de Empresas, o qual não prevalecerá contra prova de exercício posterior ao 
ato registrado. 
§ 1o Não será decretada a falência de sociedade anônima após liquidado e partilhado seu ativo nem do espólio 
após 1 (um) ano da morte do devedor. 
§ 2o As defesas previstas nos incisos I a VI do caput deste artigo não obstam a decretação de falência se, ao final, 
restarem obrigações não atingidas pelas defesas em montante que supere o limite previsto naquele dispositivo. 
Art. 97. Podem requerer a falência do devedor: 
I – o próprio devedor, na forma do disposto nos arts. 105 a 107 desta Lei; 
II – o cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou o inventariante; 
III – o cotista ou o acionista do devedor na forma da lei ou do ato constitutivo da sociedade; 
IV – qualquer credor. 
§ 1o O credor empresário apresentará certidão do Registro Público de Empresas que comprove a regularidade de 
suas atividades. 
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§ 2o O credor que não tiver domicílio no Brasil deverá prestar caução relativa às custas e ao pagamento da 
indenização de que trata o art. 101 desta Lei. 
Art. 98. Citado, o devedor poderá apresentar contestação no prazo de 10 (dez) dias. 
Parágrafo único. Nos pedidos baseados nos incisos I e II do caput do art. 94 desta Lei, o devedor poderá, no prazo 
da contestação, depositar o valor correspondente ao total do crédito, acrescido de correção monetária, juros e 
honorários advocatícios, hipótese em que a falência não será decretada e, caso julgado procedente o pedido de 
falência, o juiz ordenará o levantamento do valor pelo autor. 
Art. 99. A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações: 
I – conterá a síntese do pedido, a identificação do falido e os nomes dos que forem a esse tempo seus 
administradores; 
II – fixará o termo legal da falência, sem poder retrotraí-lo por mais de 90 (noventa) dias contados do pedido de 
falência, do pedido de recuperação judicial ou do 1o (primeiro) protesto por falta de pagamento, excluindo-se, para 
esta finalidade, os protestos que tenham sido cancelados; 
III – ordenará ao falido que apresente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, relação nominal dos credores, 
indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos, se esta já não se encontrar nos 
autos, sob pena de desobediência; 
IV – explicitará o prazo para as habilitações de crédito, observado o disposto no § 1o do art. 7o desta Lei; 
V – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 
1o e 2o do art. 6o desta Lei; 
VI – proibirá a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do falido, submetendo-os 
preliminarmente à autorização judicial e do Comitê, se houver, ressalvados os bens cuja venda faça parte das 
atividades normais do devedor se autorizada a continuação provisória nos termos do inciso XI do caput deste 
artigo; 
VII – determinará as diligências necessárias para salvaguardar os interesses das partes envolvidas, podendo 
ordenar a prisão preventiva do falido ou de seus administradores quando requerida com fundamento em provas da 
prática de crime definido nesta Lei; 
VIII – ordenará ao Registro Público de Empresas que proceda à anotação da falência no registro do devedor, para 
que conste a expressão "Falido", a data da decretação da falência e a inabilitação de que trata o art. 102 desta Lei; 
IX – nomeará o administrador judicial, que desempenhará suas funções na forma do inciso III do caput do art. 22 
desta Lei sem prejuízo do disposto na alínea a do inciso II do caput do art. 35 desta Lei; 
X – determinará a expedição de ofícios aos órgãos e repartições públicas e outras entidades para que informem a 
existência de bens e direitos do falido; 
XI – pronunciar-se-á a respeito da continuação provisória das atividades do falido com o administrador judicial ou 
da lacração dos estabelecimentos, observado o disposto no art. 109 desta Lei; 
XII – determinará, quando entender conveniente, a convocação da assembléia-geral de credores para a 
constituição de Comitê de Credores, podendo ainda autorizar a manutenção do Comitê eventualmente em 
funcionamento na recuperação judicial quando da decretação da falência; 
XIII – ordenará a intimação do Ministério Público e a comunicação por carta às Fazendas Públicas Federal e de 
todos os Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da 
falência. 
Parágrafo único. O juiz ordenará a publicação de edital contendo a íntegra da decisão que decreta a falência e a 
relação de credores. 
Art. 100. Da decisão que decreta a falência cabe agravo, e da sentença que julga a improcedência do pedido cabe 
apelação. 
Art. 101. Quem por dolo requerer a falência de outrem será condenado, na sentença que julgar improcedente o 
pedido, a indenizar o devedor, apurando-se as perdas e danos em liquidação de sentença. 
§ 1o Havendo mais de 1 (um) autor do pedido de falência, serão solidariamente responsáveis aqueles que se 
conduziram na forma prevista no caput deste artigo. 
§ 2o Por ação própria, o terceiro prejudicado também pode reclamar indenização dos responsáveis. 
Seção V 
Da Inabilitação Empresarial, dos Direitos e Deveres do Falido 
Art. 102. O falido fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial a partir da decretação da falência e 
até a sentença que extingue suas obrigações, respeitado o disposto no § 1o do art. 181 desta Lei. 
Parágrafo único. Findo o período de inabilitação, o falido poderá requerer ao juiz da falência que proceda à 
respectiva anotação em seu registro. 
Art. 103. Desde a decretação da falência ou do seqüestro, o devedor perde o direito de administrar os seus bens ou 
deles dispor. 
Parágrafo único. O falido poderá, contudo, fiscalizar a administração da falência, requerer as providências 
necessárias para a conservação de seus direitos ou dos bens arrecadados e intervir nos processos em que a massa 
falida seja parte ou interessada, requerendo o que for de direito e interpondo os recursos cabíveis. 
Art. 104. A decretação da falência impõe ao falido os seguintes deveres: 
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I – assinar nos autos, desde que intimado da decisão, termo de comparecimento, com a indicação do nome, 
nacionalidade, estado civil, endereço completo do domicílio, devendo ainda declarar, para constar do dito termo: 
a) as causas determinantes da sua falência, quando requerida pelos credores; 
b) tratando-se de sociedade, os nomes e endereços de todos os sócios, acionistas controladores, diretores ou 
administradores, apresentando o contrato ou estatuto social e a prova do respectivo registro, bem como suas 
alterações; 
c) o nome do contador encarregado da escrituração dos livros obrigatórios; 
d) os mandatos que porventura tenha outorgado, indicando seu objeto, nome e endereço do mandatário; 
e) seus bens imóveis e os móveis que não se encontram no estabelecimento; 
f) se faz parte de outras sociedades, exibindo respectivo contrato; 
g) suas contas bancárias, aplicações, títulos em cobrança e processos em andamento em que for autor ou réu; 
II – depositar em cartório, no ato de assinatura do termo de comparecimento, os seus livros obrigatórios, a fim de 
serem entregues ao administrador judicial, depois de encerrados por termos assinados pelo juiz; 
III – não se ausentar do lugar onde se processa a falência sem motivo justo e comunicação expressa ao juiz, e sem 
deixar procurador bastante, sob as penas cominadas na lei; 
IV – comparecer a todos os atos da falência, podendo ser representado por procurador, quando não for 
indispensável sua presença; 
V – entregar, sem demora, todos os bens, livros, papéis e documentos ao administrador judicial, indicando-lhe, 
para serem arrecadados, os bens que porventura tenha em poder de terceiros; 
VI – prestar as informações reclamadas pelo juiz, administrador judicial, credor ou Ministério Público sobre 
circunstâncias e fatos que interessem à falência; 
VII – auxiliar o administrador judicial com zelo e presteza; 
VIII – examinar as habilitações de crédito apresentadas; 
IX – assistir ao levantamento, à verificação do balanço e ao exame dos livros; 
X – manifestar-se sempre que for determinado pelo juiz; 
XI – apresentar, no prazo fixado pelo juiz, a relação de seus credores; 
XII – examinar e dar parecer sobre as contas do administrador judicial. 
Parágrafo único. Faltando ao cumprimento de quaisquer dos deveres que esta Lei lhe impõe, após intimado pelo 
juiz a fazê-lo, responderá o falido por crime de desobediência. 
Seção VI 
Da Falência Requerida pelo Próprio Devedor 
Art. 105. O devedor em crise econômico-financeira que julgue não atender aos requisitos para pleitear sua 
recuperação judicial deverá requerer ao juízo sua falência, expondo as razões da impossibilidade de 
prosseguimento da atividade empresarial, acompanhadas dos seguintes documentos: 
I – demonstrações contábeis referentes aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para 
instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas 
obrigatoriamente de: 
a) balanço patrimonial; 
b) demonstração de resultados acumulados; 
c) demonstração do resultado desde o último exercício social; 
d) relatório do fluxo de caixa; 
II – relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos 
créditos; 
III – relação dos bens e direitos que compõem o ativo, com a respectiva estimativa de valor e documentos 
comprobatórios de propriedade; 
IV – prova da condição de empresário, contrato social ou estatuto em vigor ou, se não houver, a indicação de 
todos os sócios, seus endereços e a relação de seus bens pessoais; 
V – os livros obrigatórios e documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei; 
VI – relação de seus administradores nos últimos 5 (cinco) anos, com os respectivos endereços, suas funções e 
participação societária. 
Art. 106. Não estando o pedido regularmente instruído, o juiz determinará que seja emendado. 
Art. 107. A sentença que decretar a falência do devedor observará a forma do art. 99 desta Lei. 
Parágrafo único. Decretada a falência, aplicam-se integralmente os dispositivos relativos à falência requerida 
pelas pessoas referidas nos incisos II a IV do caput do art. 97 desta Lei. 
Seção VII 
Da Arrecadação e da Custódia dos Bens 
Art. 108. Ato contínuo à assinatura do termo de compromisso, o administrador judicial efetuará a arrecadação dos 
bens e documentos e a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem, requerendo 
ao juiz, para esses fins, as medidas necessárias. 
§ 1o Os bens arrecadados ficarão sob a guarda do administrador judicial ou de pessoa por ele escolhida, sob 
responsabilidade daquele, podendo o falido ou qualquer de seus representantes ser nomeado depositário dos bens. 
§ 2o O falido poderá acompanhar a arrecadação e a avaliação. 
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§ 3o O produto dos bens penhorados ou por outra forma apreendidos entrará para a massa, cumprindo ao juiz 
deprecar, a requerimento do administrador judicial, às autoridades competentes, determinando sua entrega. 
§ 4o Não serão arrecadados os bens absolutamente impenhoráveis. 
§ 5o Ainda que haja avaliação em bloco, o bem objeto de garantia real será também avaliado separadamente, para 
os fins do § 1o do art. 83 desta Lei. 
Art. 109. O estabelecimento será lacrado sempre que houver risco para a execução da etapa de arrecadação ou 
para a preservação dos bens da massa falida ou dos interesses dos credores. 
Art. 110. O auto de arrecadação, composto pelo inventário e pelo respectivo laudo de avaliação dos bens, será 
assinado pelo administrador judicial, pelo falido ou seus representantes e por outras pessoas que auxiliarem ou 
presenciarem o ato. 
§ 1o Não sendo possível a avaliação dos bens no ato da arrecadação, o administrador judicial requererá ao juiz a 
concessão de prazo para apresentação do laudo de avaliação, que não poderá exceder 30 (trinta) dias, contados da 
apresentação do auto de arrecadação. 
§ 2o Serão referidos no inventário: 
I – os livros obrigatórios e os auxiliares ou facultativos do devedor, designando-se o estado em que se acham, 
número e denominação de cada um, páginas escrituradas, data do início da escrituração e do último lançamento, e 
se os livros obrigatórios estão revestidos das formalidades legais; 
II – dinheiro, papéis, títulos de crédito, documentos e outros bens da massa falida; 
III – os bens da massa falida em poder de terceiro, a título de guarda, depósito, penhor ou retenção; 
IV – os bens indicados como propriedade de terceiros ou reclamados por estes, mencionando-se essa 
circunstância. 
§ 3o Quando possível, os bens referidos no § 2o deste artigo serão individualizados. 
§ 4o Em relação aos bens imóveis, o administrador judicial, no prazo de 15 (quinze) dias após a sua arrecadação, 
exibirá as certidões de registro, extraídas posteriormente à decretação da falência, com todas as indicações que 
nele constarem. 
Art. 111. O juiz poderá autorizar os credores, de forma individual ou coletiva, em razão dos custos e no interesse 
da massa falida, a adquirir ou adjudicar, de imediato, os bens arrecadados, pelo valor da avaliação, atendida a 
regra de classificação e preferência entre eles, ouvido o Comitê. 
Art. 112. Os bens arrecadados poderão ser removidos, desde que haja necessidade de sua melhor guarda e 
conservação, hipótese em que permanecerão em depósito sob responsabilidade do administrador judicial, 
mediante compromisso. 
Art. 113. Os bens perecíveis, deterioráveis, sujeitos à considerável desvalorização ou que sejam de conservação 
arriscada ou dispendiosa, poderão ser vendidos antecipadamente, após a arrecadação e a avaliação, mediante 
autorização judicial, ouvidos o Comitê e o falido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
Art. 114. O administrador judicial poderá alugar ou celebrar outro contrato referente aos bens da massa falida, 
com o objetivo de produzir renda para a massa falida, mediante autorização do Comitê. 
§ 1o O contrato disposto no caput deste artigo não gera direito de preferência na compra e não pode importar 
disposição total ou parcial dos bens. 
§ 2o O bem objeto da contratação poderá ser alienado a qualquer tempo, independentemente do prazo contratado, 
rescindindo-se, sem direito a multa, o contrato realizado, salvo se houver anuência do adquirente. 
Seção VIII 
Dos Efeitos da Decretação da Falência sobre as Obrigações do Devedor 
Art. 115. A decretação da falência sujeita todos os credores, que somente poderão exercer os seus direitos sobre os 
bens do falido e do sócio ilimitadamente responsável na forma que esta Lei prescrever. 
Art. 116. A decretação da falência suspende: 
I – o exercício do direito de retenção sobre os bens sujeitos à arrecadação, os quais deverão ser entregues ao 
administrador judicial; 
II – o exercício do direito de retirada ou de recebimento do valor de suas quotas ou ações, por parte dos sócios da 
sociedade falida. 
Art. 117. Os contratos bilaterais não se resolvem pela falência e podem ser cumpridos pelo administrador judicial 
se o cumprimento reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou for necessário à manutenção e 
preservação de seus ativos, mediante autorização do Comitê. 
§ 1o O contratante pode interpelar o administrador judicial, no prazo de até 90 (noventa) dias, contado da 
assinatura do termo de sua nomeação, para que, dentro de 10 (dez) dias, declare se cumpre ou não o contrato. 
§ 2o A declaração negativa ou o silêncio do administrador judicial confere ao contraente o direito à indenização, 
cujo valor, apurado em processo ordinário, constituirá crédito quirografário. 
Art. 118. O administrador judicial, mediante autorização do Comitê, poderá dar cumprimento a contrato unilateral 
se esse fato reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou for necessário à manutenção e preservação 
de seus ativos, realizando o pagamento da prestação pela qual está obrigada. 
Art. 119. Nas relações contratuais a seguir mencionadas prevalecerão as seguintes regras: 
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I – o vendedor não pode obstar a entrega das coisas expedidas ao devedor e ainda em trânsito, se o comprador, 
antes do requerimento da falência, as tiver revendido, sem fraude, à vista das faturas e conhecimentos de 
transporte, entregues ou remetidos pelo vendedor; 
II – se o devedor vendeu coisas compostas e o administrador judicial resolver não continuar a execução do 
contrato, poderá o comprador pôr à disposição da massa falida as coisas já recebidas, pedindo perdas e danos; 
III – não tendo o devedor entregue coisa móvel ou prestado serviço que vendera ou contratara a prestações, e 
resolvendo o administrador judicial não executar o contrato, o crédito relativo ao valor pago será habilitado na 
classe própria; 
IV – o administrador judicial, ouvido o Comitê, restituirá a coisa móvel comprada pelo devedor com reserva de 
domínio do vendedor se resolver não continuar a execução do contrato, exigindo a devolução, nos termos do 
contrato, dos valores pagos; 
V – tratando-se de coisas vendidas a termo, que tenham cotação em bolsa ou mercado, e não se executando o 
contrato pela efetiva entrega daquelas e pagamento do preço, prestar-se-á a diferença entre a cotação do dia do 
contrato e a da época da liquidação em bolsa ou mercado; 
VI – na promessa de compra e venda de imóveis, aplicar-se-á a legislação respectiva; 
VII – a falência do locador não resolve o contrato de locação e, na falência do locatário, o administrador judicial 
pode, a qualquer tempo, denunciar o contrato; 
VIII – caso haja acordo para compensação e liquidação de obrigações no âmbito do sistema financeiro nacional, 
nos termos da legislação vigente, a parte não falida poderá considerar o contrato vencido antecipadamente, 
hipótese em que será liquidado na forma estabelecida em regulamento, admitindo-se a compensação de eventual 
crédito que venha a ser apurado em favor do falido com créditos detidos pelo contratante; 
IX – os patrimônios de afetação, constituídos para cumprimento de destinação específica, obedecerão ao disposto 
na legislação respectiva, permanecendo seus bens, direitos e obrigações separados dos do falido até o advento do 
respectivo termo ou até o cumprimento de sua finalidade, ocasião em que o administrador judicial arrecadará o 
saldo a favor da massa falida ou inscreverá na classe própria o crédito que contra ela remanescer. 
Art. 120. O mandato conferido pelo devedor, antes da falência, para a realização de negócios, cessará seus efeitos 
com a decretação da falência, cabendo ao mandatário prestar contas de sua gestão. 
§ 1o O mandato conferido para representação judicial do devedor continua em vigor até que seja expressamente 
revogado pelo administrador judicial. 
§ 2o Para o falido, cessa o mandato ou comissão que houver recebido antes da falência, salvo os que versem sobre 
matéria estranha à atividade empresarial. 
Art. 121. As contas correntes com o devedor consideram-se encerradas no momento de decretação da falência, 
verificando-se o respectivo saldo. 
Art. 122. Compensam-se, com preferência sobre todos os demais credores, as dívidas do devedor vencidas até o 
dia da decretação da falência, provenha o vencimento da sentença de falência ou não, obedecidos os requisitos da 
legislação civil. 
Parágrafo único. Não se compensam: 
I – os créditos transferidos após a decretação da falência, salvo em caso de sucessão por fusão, incorporação, cisão 
ou morte; ou 
II – os créditos, ainda que vencidos anteriormente, transferidos quando já conhecido o estado de crise econômico-
financeira do devedor ou cuja transferência se operou com fraude ou dolo. 
Art. 123. Se o falido fizer parte de alguma sociedade como sócio comanditário ou cotista, para a massa falida 
entrarão somente os haveres que na sociedade ele possuir e forem apurados na forma estabelecida no contrato ou 
estatuto social. 
§ 1o Se o contrato ou o estatuto social nada disciplinar a respeito, a apuração far-se-á judicialmente, salvo se, por 
lei, pelo contrato ou estatuto, a sociedade tiver de liquidar-se, caso em que os haveres do falido, somente após o 
pagamento de todo o passivo da sociedade, entrarão para a massa falida. 
§ 2o Nos casos de condomínio indivisível de que participe o falido, o bem será vendido e deduzir-se-á do valor 
arrecadado o que for devido aos demais condôminos, facultada a estes a compra da quota-parte do falido nos 
termos da melhor proposta obtida. 
Art. 124. Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou 
em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados. 
Parágrafo único. Excetuam-se desta disposição os juros das debêntures e dos créditos com garantia real, mas por 
eles responde, exclusivamente, o produto dos bens que constituem a garantia. 
Art. 125. Na falência do espólio, ficará suspenso o processo de inventário, cabendo ao administrador judicial a 
realização de atos pendentes em relação aos direitos e obrigações da massa falida. 
Art. 126. Nas relações patrimoniais não reguladas expressamente nesta Lei, o juiz decidirá o caso atendendo à 
unidade, à universalidade do concurso e à igualdade de tratamento dos credores, observado o disposto no art. 75 
desta Lei. 
Art. 127. O credor de coobrigados solidários cujas falências sejam decretadas tem o direito de concorrer, em cada 
uma delas, pela totalidade do seu crédito, até recebê-lo por inteiro, quando então comunicará ao juízo. 
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§ 1o O disposto no caput deste artigo não se aplica ao falido cujas obrigações tenham sido extintas por sentença, 
na forma do art. 159 desta Lei. 
§ 2o Se o credor ficar integralmente pago por uma ou por diversas massas coobrigadas, as que pagaram terão 
direito regressivo contra as demais, em proporção à parte que pagaram e àquela que cada uma tinha a seu cargo. 
§ 3o Se a soma dos valores pagos ao credor em todas as massas coobrigadas exceder o total do crédito, o valor 
será devolvido às massas na proporção estabelecida no § 2o deste artigo. 
§ 4o Se os coobrigados eram garantes uns dos outros, o excesso de que trata o § 3o deste artigo pertencerá, 
conforme a ordem das obrigações, às massas dos coobrigados que tiverem o direito de ser garantidas. 
Art. 128. Os coobrigados solventes e os garantes do devedor ou dos sócios ilimitadamente responsáveis podem 
habilitar o crédito correspondente às quantias pagas ou devidas, se o credor não se habilitar no prazo legal. 
Seção IX 
Da Ineficácia e da Revogação de Atos Praticados antes da Falência 
Art. 129. São ineficazes em relação à massa falida, tenha ou não o contratante conhecimento do estado de crise 
econômico-financeira do devedor, seja ou não intenção deste fraudar credores: 
I – o pagamento de dívidas não vencidas realizado pelo devedor dentro do termo legal, por qualquer meio 
extintivo do direito de crédito, ainda que pelo desconto do próprio título; 
II – o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis realizado dentro do termo legal, por qualquer forma que não seja 
a prevista pelo contrato; 
III – a constituição de direito real de garantia, inclusive a retenção, dentro do termo legal, tratando-se de dívida 
contraída anteriormente; se os bens dados em hipoteca forem objeto de outras posteriores, a massa falida receberá 
a parte que devia caber ao credor da hipoteca revogada; 
IV – a prática de atos a título gratuito, desde 2 (dois) anos antes da decretação da falência; 
V – a renúncia à herança ou a legado, até 2 (dois) anos antes da decretação da falência; 
VI – a venda ou transferência de estabelecimento feita sem o consentimento expresso ou o pagamento de todos os 
credores, a esse tempo existentes, não tendo restado ao devedor bens suficientes para solver o seu passivo, salvo 
se, no prazo de 30 (trinta) dias, não houver oposição dos credores, após serem devidamente notificados, 
judicialmente ou pelo oficial do registro de títulos e documentos; 
VII – os registros de direitos reais e de transferência de propriedade entre vivos, por título oneroso ou gratuito, ou 
a averbação relativa a imóveis realizados após a decretação da falência, salvo se tiver havido prenotação anterior. 
Parágrafo único. A ineficácia poderá ser declarada de ofício pelo juiz, alegada em defesa ou pleiteada mediante 
ação própria ou incidentalmente no curso do processo. 
Art. 130. São revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se o conluio 
fraudulento entre o devedor e o terceiro que com ele contratar e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida. 
Art. 131. Nenhum dos atos referidos nos incisos I a III e VI do art. 129 desta Lei que tenham sido previstos e 
realizados na forma definida no plano de recuperação judicial será declarado ineficaz ou revogado. 
Art. 132. A ação revocatória, de que trata o art. 130 desta Lei, deverá ser proposta pelo administrador judicial, por 
qualquer credor ou pelo Ministério Público no prazo de 3 (três) anos contado da decretação da falência. 
Art. 133. A ação revocatória pode ser promovida: 
I – contra todos os que figuraram no ato ou que por efeito dele foram pagos, garantidos ou beneficiados; 
II – contra os terceiros adquirentes, se tiveram conhecimento, ao se criar o direito, da intenção do devedor de 
prejudicar os credores; 
III – contra os herdeiros ou legatários das pessoas indicadas nos incisos I e II do caput deste artigo. 
Art. 134. A ação revocatória correrá perante o juízo da falência e obedecerá ao procedimento ordinário previsto na 
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 
Art. 135. A sentença que julgar procedente a ação revocatória determinará o retorno dos bens à massa falida em 
espécie, com todos os acessórios, ou o valor de mercado, acrescidos das perdas e danos. 
Parágrafo único. Da sentença cabe apelação. 
Art. 136. Reconhecida a ineficácia ou julgada procedente a ação revocatória, as partes retornarão ao estado 
anterior, e o contratante de boa-fé terá direito à restituição dos bens ou valores entregues ao devedor. 
§ 1o Na hipótese de securitização de créditos do devedor, não será declarada a ineficácia ou revogado o ato de 
cessão em prejuízo dos direitos dos portadores de valores mobiliários emitidos pelo securitizador. 
§ 2o É garantido ao terceiro de boa-fé, a qualquer tempo, propor ação por perdas e danos contra o devedor ou seus 
garantes. 
Art. 137. O juiz poderá, a requerimento do autor da ação revocatória, ordenar, como medida preventiva, na forma 
da lei processual civil, o seqüestro dos bens retirados do patrimônio do devedor que estejam em poder de 
terceiros. 
Art. 138. O ato pode ser declarado ineficaz ou revogado, ainda que praticado com base em decisão judicial, 
observado o disposto no art. 131 desta Lei. 
Parágrafo único. Revogado o ato ou declarada sua ineficácia, ficará rescindida a sentença que o motivou. 
Seção X 
Da Realização do Ativo 
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Art. 139. Logo após a arrecadação dos bens, com a juntada do respectivo auto ao processo de falência, será 
iniciada a realização do ativo. 
Art. 140. A alienação dos bens será realizada de uma das seguintes formas, observada a seguinte ordem de 
preferência: 
I – alienação da empresa, com a venda de seus estabelecimentos em bloco; 
II – alienação da empresa, com a venda de suas filiais ou unidades produtivas isoladamente; 
III – alienação em bloco dos bens que integram cada um dos estabelecimentos do devedor; 
IV – alienação dos bens individualmente considerados. 
§ 1o Se convier à realização do ativo, ou em razão de oportunidade, podem ser adotadas mais de uma forma de 
alienação. 
§ 2o A realização do ativo terá início independentemente da formação do quadro-geral de credores. 
§ 3o A alienação da empresa terá por objeto o conjunto de determinados bens necessários à operação rentável da 
unidade de produção, que poderá compreender a transferência de contratos específicos. 
§ 4o Nas transmissões de bens alienados na forma deste artigo que dependam de registro público, a este servirá 
como título aquisitivo suficiente o mandado judicial respectivo. 
Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob 
qualquer das modalidades de que trata este artigo: 
I – todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 83 desta Lei, sub-rogam-se no produto da 
realização do ativo; 
II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do 
devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de 
trabalho. 
§ 1o O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for: 
I – sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; 
II – parente, em linha reta ou colateral até o 4o (quarto) grau, consangüíneo ou afim, do falido ou de sócio da 
sociedade falida; ou 
III – identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão. 
§ 2o Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e 
o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior. 
Art. 142. O juiz, ouvido o administrador judicial e atendendo à orientação do Comitê, se houver, ordenará que se 
proceda à alienação do ativo em uma das seguintes modalidades: 
I – leilão, por lances orais; 
II – propostas fechadas; 
III – pregão. 
§ 1o A realização da alienação em quaisquer das modalidades de que trata este artigo será antecedida por 
publicação de anúncio em jornal de ampla circulação, com 15 (quinze) dias de antecedência, em se tratando de 
bens móveis, e com 30 (trinta) dias na alienação da empresa ou de bens imóveis, facultada a divulgação por outros 
meios que contribuam para o amplo conhecimento da venda. 
§ 2o A alienação dar-se-á pelo maior valor oferecido, ainda que seja inferior ao valor de avaliação. 
§ 3o No leilão por lances orais, aplicam-se, no que couber, as regras da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - 
Código de Processo Civil. 
§ 4o A alienação por propostas fechadas ocorrerá mediante a entrega, em cartório e sob recibo, de envelopes 
lacrados, a serem abertos pelo juiz, no dia, hora e local designados no edital, lavrando o escrivão o auto 
respectivo, assinado pelos presentes, e juntando as propostas aos autos da falência. 
§ 5o A venda por pregão constitui modalidade híbrida das anteriores, comportando 2 (duas) fases: 
I – recebimento de propostas, na forma do § 3o deste artigo; 
II – leilão por lances orais, de que participarão somente aqueles que apresentarem propostas não inferiores a 90% 
(noventa por cento) da maior proposta ofertada, na forma do § 2o deste artigo. 
§ 6o A venda por pregão respeitará as seguintes regras: 
I – recebidas e abertas as propostas na forma do § 5o deste artigo, o juiz ordenará a notificação dos ofertantes, 
cujas propostas atendam ao requisito de seu inciso II, para comparecer ao leilão; 
II – o valor de abertura do leilão será o da proposta recebida do maior ofertante presente, considerando-se esse 
valor como lance, ao qual ele fica obrigado; 
III – caso não compareça ao leilão o ofertante da maior proposta e não seja dado lance igual ou superior ao valor 
por ele ofertado, fica obrigado a prestar a diferença verificada, constituindo a respectiva certidão do juízo título 
executivo para a cobrança dos valores pelo administrador judicial. 
§ 7o Em qualquer modalidade de alienação, o Ministério Público será intimado pessoalmente, sob pena de 
nulidade. 
Art. 143. Em qualquer das modalidades de alienação referidas no art. 142 desta Lei, poderão ser apresentadas 
impugnações por quaisquer credores, pelo devedor ou pelo Ministério Público, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas da arrematação, hipótese em que os autos serão conclusos ao juiz, que, no prazo de 5 (cinco) dias, decidirá 
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sobre as impugnações e, julgando-as improcedentes, ordenará a entrega dos bens ao arrematante, respeitadas as 
condições estabelecidas no edital. 
Art. 144. Havendo motivos justificados, o juiz poderá autorizar, mediante requerimento fundamentado do 
administrador judicial ou do Comitê, modalidades de alienação judicial diversas das previstas no art. 142 desta 
Lei. 
Art. 145. O juiz homologará qualquer outra modalidade de realização do ativo, desde que aprovada pela 
assembléia-geral de credores, inclusive com a constituição de sociedade de credores ou dos empregados do 
próprio devedor, com a participação, se necessária, dos atuais sócios ou de terceiros. 
§ 1o Aplica-se à sociedade mencionada neste artigo o disposto no art. 141 desta Lei. 
§ 2o No caso de constituição de sociedade formada por empregados do próprio devedor, estes poderão utilizar 
créditos derivados da legislação do trabalho para a aquisição ou arrendamento da empresa. 
§ 3o Não sendo aprovada pela assembléia-geral a proposta alternativa para a realização do ativo, caberá ao juiz 
decidir a forma que será adotada, levando em conta a manifestação do administrador judicial e do Comitê. 
Art. 146. Em qualquer modalidade de realização do ativo adotada, fica a massa falida dispensada da apresentação 
de certidões negativas. 
Art. 147. As quantias recebidas a qualquer título serão imediatamente depositadas em conta remunerada de 
instituição financeira, atendidos os requisitos da lei ou das normas de organização judiciária. 
Art. 148. O administrador judicial fará constar do relatório de que trata a alínea p do inciso III do art. 22 os 
valores eventualmente recebidos no mês vencido, explicitando a forma de distribuição dos recursos entre os 
credores, observado o disposto no art. 149 desta Lei. 
Seção XI 
Do Pagamento aos Credores 
Art. 149. Realizadas as restituições, pagos os créditos extraconcursais, na forma do art. 84 desta Lei, e 
consolidado o quadro-geral de credores, as importâncias recebidas com a realização do ativo serão destinadas ao 
pagamento dos credores, atendendo à classificação prevista no art. 83 desta Lei, respeitados os demais 
dispositivos desta Lei e as decisões judiciais que determinam reserva de importâncias. 
§ 1o Havendo reserva de importâncias, os valores a ela relativos ficarão depositados até o julgamento definitivo do 
crédito e, no caso de não ser este finalmente reconhecido, no todo ou em parte, os recursos depositados serão 
objeto de rateio suplementar entre os credores remanescentes. 
§ 2o Os credores que não procederem, no prazo fixado pelo juiz, ao levantamento dos valores que lhes couberam 
em rateio serão intimados a fazê-lo no prazo de 60 (sessenta) dias, após o qual os recursos serão objeto de rateio 
suplementar entre os credores remanescentes. 
Art. 150. As despesas cujo pagamento antecipado seja indispensável à administração da falência, inclusive na 
hipótese de continuação provisória das atividades previstas no inciso XI do caput do art. 99 desta Lei, serão pagas 
pelo administrador judicial com os recursos disponíveis em caixa. 
Art. 151. Os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores à 
decretação da falência, até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, serão pagos tão logo haja 
disponibilidade em caixa. 
Art. 152. Os credores restituirão em dobro as quantias recebidas, acrescidas dos juros legais, se ficar evidenciado 
dolo ou má-fé na constituição do crédito ou da garantia. 
Art. 153. Pagos todos os credores, o saldo, se houver, será entregue ao falido. 
Seção XII 
Do Encerramento da Falência e da Extinção das Obrigações do Falido 
Art. 154. Concluída a realização de todo o ativo, e distribuído o produto entre os credores, o administrador judicial 
apresentará suas contas ao juiz no prazo de 30 (trinta) dias. 
§ 1o As contas, acompanhadas dos documentos comprobatórios, serão prestadas em autos apartados que, ao final, 
serão apensados aos autos da falência. 
§ 2o O juiz ordenará a publicação de aviso de que as contas foram entregues e se encontram à disposição dos 
interessados, que poderão impugná-las no prazo de 10 (dez) dias. 
§ 3o Decorrido o prazo do aviso e realizadas as diligências necessárias à apuração dos fatos, o juiz intimará o 
Ministério Público para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, findo o qual o administrador judicial será ouvido 
se houver impugnação ou parecer contrário do Ministério Público. 
§ 4o Cumpridas as providências previstas nos §§ 2o e 3o deste artigo, o juiz julgará as contas por sentença. 
§ 5o A sentença que rejeitar as contas do administrador judicial fixará suas responsabilidades, poderá determinar a 
indisponibilidade ou o seqüestro de bens e servirá como título executivo para indenização da massa. 
§ 6o Da sentença cabe apelação. 
Art. 155. Julgadas as contas do administrador judicial, ele apresentará o relatório final da falência no prazo de 10 
(dez) dias, indicando o valor do ativo e o do produto de sua realização, o valor do passivo e o dos pagamentos 
feitos aos credores, e especificará justificadamente as responsabilidades com que continuará o falido. 
Art. 156. Apresentado o relatório final, o juiz encerrará a falência por sentença. 
Parágrafo único. A sentença de encerramento será publicada por edital e dela caberá apelação. 
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Art. 157. O prazo prescricional relativo às obrigações do falido recomeça a correr a partir do dia em que transitar 
em julgado a sentença do encerramento da falência. 
Art. 158. Extingue as obrigações do falido: 
I – o pagamento de todos os créditos; 
II – o pagamento, depois de realizado todo o ativo, de mais de 50% (cinqüenta por cento) dos créditos 
quirografários, sendo facultado ao falido o depósito da quantia necessária para atingir essa porcentagem se para 
tanto não bastou a integral liquidação do ativo; 
III – o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado do encerramento da falência, se o falido não tiver sido 
condenado por prática de crime previsto nesta Lei; 
IV – o decurso do prazo de 10 (dez) anos, contado do encerramento da falência, se o falido tiver sido condenado 
por prática de crime previsto nesta Lei. 
Art. 159. Configurada qualquer das hipóteses do art. 158 desta Lei, o falido poderá requerer ao juízo da falência 
que suas obrigações sejam declaradas extintas por sentença. 
§ 1o O requerimento será autuado em apartado com os respectivos documentos e publicado por edital no órgão 
oficial e em jornal de grande circulação. 
§ 2o No prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação do edital, qualquer credor pode opor-se ao pedido do 
falido. 
§ 3o Findo o prazo, o juiz, em 5 (cinco) dias, proferirá sentença e, se o requerimento for anterior ao encerramento 
da falência, declarará extintas as obrigações na sentença de encerramento. 
§ 4o A sentença que declarar extintas as obrigações será comunicada a todas as pessoas e entidades informadas da 
decretação da falência. 
§ 5o Da sentença cabe apelação. 
§ 6o Após o trânsito em julgado, os autos serão apensados aos da falência. 
Art. 160. Verificada a prescrição ou extintas as obrigações nos termos desta Lei, o sócio de responsabilidade 
ilimitada também poderá requerer que seja declarada por sentença a extinção de suas obrigações na falência. 
CAPÍTULO VI
DA RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Art. 161. O devedor que preencher os requisitos do art. 48 desta Lei poderá propor e negociar com credores plano 
de recuperação extrajudicial. 
§ 1o Não se aplica o disposto neste Capítulo a titulares de créditos de natureza tributária, derivados da legislação 
do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho, assim como àqueles previstos nos arts. 49, § 3o, e 86, inciso II 
do caput, desta Lei. 
§ 2o O plano não poderá contemplar o pagamento antecipado de dívidas nem tratamento desfavorável aos credores 
que a ele não estejam sujeitos. 
§ 3o O devedor não poderá requerer a homologação de plano extrajudicial, se estiver pendente pedido de 
recuperação judicial ou se houver obtido recuperação judicial ou homologação de outro plano de recuperação 
extrajudicial há menos de 2 (dois) anos. 
§ 4o O pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial não acarretará suspensão de direitos, ações 
ou execuções, nem a impossibilidade do pedido de decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de 
recuperação extrajudicial. 
§ 5o Após a distribuição do pedido de homologação, os credores não poderão desistir da adesão ao plano, salvo 
com a anuência expressa dos demais signatários. 
§ 6o A sentença de homologação do plano de recuperação extrajudicial constituirá título executivo judicial, nos 
termos do art. 584, inciso III do caput, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. 
Art. 162. O devedor poderá requerer a homologação em juízo do plano de recuperação extrajudicial, juntando sua 
justificativa e o documento que contenha seus termos e condições, com as assinaturas dos credores que a ele 
aderiram. 
Art. 163. O devedor poderá, também, requerer a homologação de plano de recuperação extrajudicial que obriga a 
todos os credores por ele abrangidos, desde que assinado por credores que representem mais de 3/5 (três quintos) 
de todos os créditos de cada espécie por ele abrangidos. 
§ 1o O plano poderá abranger a totalidade de uma ou mais espécies de créditos previstos no art. 83, incisos II, IV, 
V, VI e VIII do caput, desta Lei, ou grupo de credores de mesma natureza e sujeito a semelhantes condições de 
pagamento, e, uma vez homologado, obriga a todos os credores das espécies por ele abrangidas, exclusivamente 
em relação aos créditos constituídos até a data do pedido de homologação. 
§ 2o Não serão considerados para fins de apuração do percentual previsto no caput deste artigo os créditos não 
incluídos no plano de recuperação extrajudicial, os quais não poderão ter seu valor ou condições originais de 
pagamento alteradas. 
§ 3o Para fins exclusivos de apuração do percentual previsto no caput deste artigo: 
I – o crédito em moeda estrangeira será convertido para moeda nacional pelo câmbio da véspera da data de 
assinatura do plano; e 
II – não serão computados os créditos detidos pelas pessoas relacionadas no art. 43 deste artigo. 
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§ 4o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão 
admitidas mediante a aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. 
§ 5o Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo 
crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação extrajudicial. 
§ 6o Para a homologação do plano de que trata este artigo, além dos documentos previstos no caput do art. 162 
desta Lei, o devedor deverá juntar: 
I – exposição da situação patrimonial do devedor; 
II – as demonstrações contábeis relativas ao último exercício social e as levantadas especialmente para instruir o 
pedido, na forma do inciso II do caput do art. 51 desta Lei; e 
III – os documentos que comprovem os poderes dos subscritores para novar ou transigir, relação nominal 
completa dos credores, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado 
do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis 
de cada transação pendente. 
Art. 164. Recebido o pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial previsto nos arts. 162 e 163 
desta Lei, o juiz ordenará a publicação de edital no órgão oficial e em jornal de grande circulação nacional ou das 
localidades da sede e das filiais do devedor, convocando todos os credores do devedor para apresentação de suas 
impugnações ao plano de recuperação extrajudicial, observado o § 3o deste artigo. 
§ 1o No prazo do edital, deverá o devedor comprovar o envio de carta a todos os credores sujeitos ao plano, 
domiciliados ou sediados no país, informando a distribuição do pedido, as condições do plano e prazo para 
impugnação. 
§ 2o Os credores terão prazo de 30 (trinta) dias, contado da publicação do edital, para impugnarem o plano, 
juntando a prova de seu crédito. 
§ 3o Para opor-se, em sua manifestação, à homologação do plano, os credores somente poderão alegar: 
I – não preenchimento do percentual mínimo previsto no caput do art. 163 desta Lei; 
II – prática de qualquer dos atos previstos no inciso III do art. 94 ou do art. 130 desta Lei, ou descumprimento de 
requisito previsto nesta Lei; 
III – descumprimento de qualquer outra exigência legal. 
§ 4o Sendo apresentada impugnação, será aberto prazo de 5 (cinco) dias para que o devedor sobre ela se manifeste. 
§ 5o Decorrido o prazo do § 4o deste artigo, os autos serão conclusos imediatamente ao juiz para apreciação de 
eventuais impugnações e decidirá, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do plano de recuperação extrajudicial, 
homologando-o por sentença se entender que não implica prática de atos previstos no art. 130 desta Lei e que não 
há outras irregularidades que recomendem sua rejeição. 
§ 6o Havendo prova de simulação de créditos ou vício de representação dos credores que subscreverem o plano, a 
sua homologação será indeferida. 
§ 7o Da sentença cabe apelação sem efeito suspensivo. 
§ 8o Na hipótese de não homologação do plano o devedor poderá, cumpridas as formalidades, apresentar novo 
pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial. 
Art. 165. O plano de recuperação extrajudicial produz efeitos após sua homologação judicial. 
§ 1o É lícito, contudo, que o plano estabeleça a produção de efeitos anteriores à homologação, desde que 
exclusivamente em relação à modificação do valor ou da forma de pagamento dos credores signatários. 
§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, caso o plano seja posteriormente rejeitado pelo juiz, devolve-se aos credores 
signatários o direito de exigir seus créditos nas condições originais, deduzidos os valores efetivamente pagos. 
Art. 166. Se o plano de recuperação extrajudicial homologado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades 
produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado, no que couber, o disposto no art. 142 
desta Lei. 
Art. 167. O disposto neste Capítulo não implica impossibilidade de realização de outras modalidades de acordo 
privado entre o devedor e seus credores. 
CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES PENAIS
Seção I 
Dos Crimes em Espécie 
Fraude a Credores 
Art. 168. Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou 
homologar a recuperação extrajudicial, ato fraudulento de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores, com 
o fim de obter ou assegurar vantagem indevida para si ou para outrem. 
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 
Aumento da pena 
§ 1o A pena aumenta-se de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), se o agente: 
I – elabora escrituração contábil ou balanço com dados inexatos; 
II – omite, na escrituração contábil ou no balanço, lançamento que deles deveria constar, ou altera escrituração ou 
balanço verdadeiros; 
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III – destrói, apaga ou corrompe dados contábeis ou negociais armazenados em computador ou sistema 
informatizado; 
IV – simula a composição do capital social; 
V – destrói, oculta ou inutiliza, total ou parcialmente, os documentos de escrituração contábil obrigatórios. 
Contabilidade paralela 
§ 2o A pena é aumentada de 1/3 (um terço) até metade se o devedor manteve ou movimentou recursos ou valores 
paralelamente à contabilidade exigida pela legislação. 
Concurso de pessoas 
§ 3o Nas mesmas penas incidem os contadores, técnicos contábeis, auditores e outros profissionais que, de 
qualquer modo, concorrerem para as condutas criminosas descritas neste artigo, na medida de sua culpabilidade. 
Redução ou substituição da pena 
§ 4o Tratando-se de falência de microempresa ou de empresa de pequeno porte, e não se constatando prática 
habitual de condutas fraudulentas por parte do falido, poderá o juiz reduzir a pena de reclusão de 1/3 (um terço) a 
2/3 (dois terços) ou substituí-la pelas penas restritivas de direitos, pelas de perda de bens e valores ou pelas de 
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. 
Violação de sigilo empresarial 
Art. 169. Violar, explorar ou divulgar, sem justa causa, sigilo empresarial ou dados confidenciais sobre operações 
ou serviços, contribuindo para a condução do devedor a estado de inviabilidade econômica ou financeira: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Divulgação de informações falsas 
Art. 170. Divulgar ou propalar, por qualquer meio, informação falsa sobre devedor em recuperação judicial, com 
o fim de levá-lo à falência ou de obter vantagem: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Indução a erro 
Art. 171. Sonegar ou omitir informações ou prestar informações falsas no processo de falência, de recuperação 
judicial ou de recuperação extrajudicial, com o fim de induzir a erro o juiz, o Ministério Público, os credores, a 
assembléia-geral de credores, o Comitê ou o administrador judicial: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Favorecimento de credores 
Art. 172. Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou 
homologar plano de recuperação extrajudicial, ato de disposição ou oneração patrimonial ou gerador de obrigação, 
destinado a favorecer um ou mais credores em prejuízo dos demais: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o credor que, em conluio, possa beneficiar-se de ato previsto no caput 
deste artigo. 
Desvio, ocultação ou apropriação de bens 
Art. 173. Apropriar-se, desviar ou ocultar bens pertencentes ao devedor sob recuperação judicial ou à massa 
falida, inclusive por meio da aquisição por interposta pessoa: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Aquisição, recebimento ou uso ilegal de bens 
Art. 174. Adquirir, receber, usar, ilicitamente, bem que sabe pertencer à massa falida ou influir para que terceiro, 
de boa-fé, o adquira, receba ou use: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Habilitação ilegal de crédito 
Art. 175. Apresentar, em falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, relação de créditos, 
habilitação de créditos ou reclamação falsas, ou juntar a elas título falso ou simulado: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Exercício ilegal de atividade 
Art. 176. Exercer atividade para a qual foi inabilitado ou incapacitado por decisão judicial, nos termos desta Lei: 
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Violação de impedimento 
Art. 177. Adquirir o juiz, o representante do Ministério Público, o administrador judicial, o gestor judicial, o 
perito, o avaliador, o escrivão, o oficial de justiça ou o leiloeiro, por si ou por interposta pessoa, bens de massa 
falida ou de devedor em recuperação judicial, ou, em relação a estes, entrar em alguma especulação de lucro, 
quando tenham atuado nos respectivos processos: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
Omissão dos documentos contábeis obrigatórios 
Art. 178. Deixar de elaborar, escriturar ou autenticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, 
conceder a recuperação judicial ou homologar o plano de recuperação extrajudicial, os documentos de 
escrituração contábil obrigatórios: 
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave. 
Seção II 
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Disposições Comuns 
Art. 179. Na falência, na recuperação judicial e na recuperação extrajudicial de sociedades, os seus sócios, 
diretores, gerentes, administradores e conselheiros, de fato ou de direito, bem como o administrador judicial, 
equiparam-se ao devedor ou falido para todos os efeitos penais decorrentes desta Lei, na medida de sua 
culpabilidade. 
Art. 180. A sentença que decreta a falência, concede a recuperação judicial ou concede a recuperação extrajudicial 
de que trata o art. 163 desta Lei é condição objetiva de punibilidade das infrações penais descritas nesta Lei. 
Art. 181. São efeitos da condenação por crime previsto nesta Lei: 
I – a inabilitação para o exercício de atividade empresarial; 
II – o impedimento para o exercício de cargo ou função em conselho de administração, diretoria ou gerência das 
sociedades sujeitas a esta Lei; 
III – a impossibilidade de gerir empresa por mandato ou por gestão de negócio. 
§ 1o Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença, e 
perdurarão até 5 (cinco) anos após a extinção da punibilidade, podendo, contudo, cessar antes pela reabilitação 
penal. 
§ 2o Transitada em julgado a sentença penal condenatória, será notificado o Registro Público de Empresas para 
que tome as medidas necessárias para impedir novo registro em nome dos inabilitados. 
Art. 182. A prescrição dos crimes previstos nesta Lei reger-se-á pelas disposições do Decreto-Lei no 2.848, de 7 
de dezembro de 1940 - Código Penal, começando a correr do dia da decretação da falência, da concessão da 
recuperação judicial ou da homologação do plano de recuperação extrajudicial. 
Parágrafo único. A decretação da falência do devedor interrompe a prescrição cuja contagem tenha iniciado com a 
concessão da recuperação judicial ou com a homologação do plano de recuperação extrajudicial. 
Seção III 
Do Procedimento Penal 
Art. 183. Compete ao juiz criminal da jurisdição onde tenha sido decretada a falência, concedida a recuperação 
judicial ou homologado o plano de recuperação extrajudicial, conhecer da ação penal pelos crimes previstos nesta 
Lei. 
Art. 184. Os crimes previstos nesta Lei são de ação penal pública incondicionada. 
Parágrafo único. Decorrido o prazo a que se refere o art. 187, § 1o, sem que o representante do Ministério Público 
ofereça denúncia, qualquer credor habilitado ou o administrador judicial poderá oferecer ação penal privada 
subsidiária da pública, observado o prazo decadencial de 6 (seis) meses. 
Art. 185. Recebida a denúncia ou a queixa, observar-se-á o rito previsto nos arts. 531 a 540 do Decreto-Lei no 
3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal. 
Art. 186. No relatório previsto na alínea e do inciso III do caput do art. 22 desta Lei, o administrador judicial 
apresentará ao juiz da falência exposição circunstanciada, considerando as causas da falência, o procedimento do 
devedor, antes e depois da sentença, e outras informações detalhadas a respeito da conduta do devedor e de outros 
responsáveis, se houver, por atos que possam constituir crime relacionado com a recuperação judicial ou com a 
falência, ou outro delito conexo a estes. 
Parágrafo único. A exposição circunstanciada será instruída com laudo do contador encarregado do exame da 
escrituração do devedor. 
Art. 187. Intimado da sentença que decreta a falência ou concede a recuperação judicial, o Ministério Público, 
verificando a ocorrência de qualquer crime previsto nesta Lei, promoverá imediatamente a competente ação penal 
ou, se entender necessário, requisitará a abertura de inquérito policial. 
§ 1o O prazo para oferecimento da denúncia regula-se pelo art. 46 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 
1941 - Código de Processo Penal, salvo se o Ministério Público, estando o réu solto ou afiançado, decidir aguardar 
a apresentação da exposição circunstanciada de que trata o art. 186 desta Lei, devendo, em seguida, oferecer a 
denúncia em 15 (quinze) dias. 
§ 2o Em qualquer fase processual, surgindo indícios da prática dos crimes previstos nesta Lei, o juiz da falência ou 
da recuperação judicial ou da recuperação extrajudicial cientificará o Ministério Público. 
Art. 188. Aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal, no que não forem 
incompatíveis com esta Lei. 
CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 189. Aplica-se a Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, no que couber, aos 
procedimentos previstos nesta Lei. 
Art. 190. Todas as vezes que esta Lei se referir a devedor ou falido, compreender-se-á que a disposição também se 
aplica aos sócios ilimitadamente responsáveis. 
Art. 191. Ressalvadas as disposições específicas desta Lei, as publicações ordenadas serão feitas 
preferencialmente na imprensa oficial e, se o devedor ou a massa falida comportar, em jornal ou revista de 
circulação regional ou nacional, bem como em quaisquer outros periódicos que circulem em todo o país. 
Parágrafo único. As publicações ordenadas nesta Lei conterão a epígrafe "recuperação judicial de", "recuperação 
extrajudicial de" ou "falência de". 
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Art. 192. Esta Lei não se aplica aos processos de falência ou de concordata ajuizados anteriormente ao início de 
sua vigência, que serão concluídos nos termos do Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho de 1945. 
§ 1o Fica vedada a concessão de concordata suspensiva nos processos de falência em curso, podendo ser 
promovida a alienação dos bens da massa falida assim que concluída sua arrecadação, independentemente da 
formação do quadro-geral de credores e da conclusão do inquérito judicial. 
§ 2o A existência de pedido de concordata anterior à vigência desta Lei não obsta o pedido de recuperação judicial 
pelo devedor que não houver descumprido obrigação no âmbito da concordata, vedado, contudo, o pedido baseado 
no plano especial de recuperação judicial para microempresas e empresas de pequeno porte a que se refere a 
Seção V do Capítulo III desta Lei. 
§ 3o No caso do § 2o deste artigo, se deferido o processamento da recuperação judicial, o processo de concordata 
será extinto e os créditos submetidos à concordata serão inscritos por seu valor original na recuperação judicial, 
deduzidas as parcelas pagas pelo concordatário. 
§ 4o Esta Lei aplica-se às falências decretadas em sua vigência resultantes de convolação de concordatas ou de 
pedidos de falência anteriores, às quais se aplica, até a decretação, o Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho de 
1945, observado, na decisão que decretar a falência, o disposto no art. 99 desta Lei.  
Art. 193. O disposto nesta Lei não afeta as obrigações assumidas no âmbito das câmaras ou prestadoras de 
serviços de compensação e de liquidação financeira, que serão ultimadas e liquidadas pela câmara ou prestador de 
serviços, na forma de seus regulamentos. 
Art. 194. O produto da realização das garantias prestadas pelo participante das câmaras ou prestadores de serviços 
de compensação e de liquidação financeira submetidos aos regimes de que trata esta Lei, assim como os títulos, 
valores mobiliários e quaisquer outros de seus ativos objetos de compensação ou liquidação serão destinados à 
liquidação das obrigações assumidas no âmbito das câmaras ou prestadoras de serviços. 
Art. 195. A decretação da falência das concessionárias de serviços públicos implica extinção da concessão, na 
forma da lei.  
Art. 196. Os Registros Públicos de Empresas manterão banco de dados público e gratuito, disponível na rede 
mundial de computadores, contendo a relação de todos os devedores falidos ou em recuperação judicial. 
Parágrafo único. Os Registros Públicos de Empresas deverão promover a integração de seus bancos de dados em 
âmbito nacional. 
Art. 197. Enquanto não forem aprovadas as respectivas leis específicas, esta Lei aplica-se subsidiariamente, no 
que couber, aos regimes previstos no Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966, na Lei no 6.024, de 13 de 
março de 1974, no Decreto-Lei no 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, e na Lei no 9.514, de 20 de novembro de 
1997.
Art. 198. Os devedores proibidos de requerer concordata nos termos da legislação específica em vigor na data da 
publicação desta Lei ficam proibidos de requerer recuperação judicial ou extrajudicial nos termos desta Lei. 
Art. 199. Não se aplica o disposto no art. 198 desta Lei às sociedades a que se refere o art. 187 da Lei no 7.565, de 
19 de dezembro de 1986.
Parágrafo único. Na recuperação judicial e na falência das sociedades de que trata o caput deste artigo, em 
nenhuma hipótese ficará suspenso o exercício de direitos derivados de contratos de arrendamento mercantil de 
aeronaves ou de suas partes. 
Art. 200. Ressalvado o disposto no art. 192 desta Lei, ficam revogados o Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho de 
1945, e os arts. 503 a 512 do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal. 
Art. 201. Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação. 
Brasília, 9 de fevereiro de 2005; 184o da Independência e 117o da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Márcio Thomaz Bastos 
Antônio Palloci Filho 
Ricardo José Ribeiro Berzoni 
Luiz Fernando Firlan 
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 9.2.2005 – Edição extra  
 

02. Lei n. 11.127, DE 28 DE JUNHO DE 2005 (DOU 29.6.2005, Seção 1, pp. 01-02). Altera os arts. 54, 57, 59, 60 e 2.031 da 
Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002,  que institui o Código Civil, e o art. 192 da Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 
2005, e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. Faço  saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º Esta Lei altera os arts. 54, 57, 59, 60 e 2.031 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil e 
acrescenta § 5º ao art. 192 da Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. 
Art. 2º Os arts. 54, 57, 59, 60 e 2.031 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, passam a vigorar 
com a seguinte redação: 
“Art. 54........................................................................................................................................................................ 
V – o modo de constituição e de funcionamento dos órgão deliberativos; 
..................................................................................................................................................................................... 
VII – a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas.” (NR) 
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“Art. 57. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que 
assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no estatuto. 
Parágrafo único. (revogado)”  (NR) 
“Art. 59. Compete privativamente à assembléia geral: 
I – destituir os administradores; 
II – alterar o estatuto. 
Parágrafo único. Para as deliberações a que se referem os incisos I e II deste artigo é exigido deliberação da 
assembléia especialmente convocada para este fim, cujo quorum será o estabelecido no estatuto, bem como os 
critérios de eleição dos administradores.” (NR) 
“Art. 60. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do estatuto, garantido a 1/5 (um quinto) dos 
associados o direito de promovê-la.” (NR) 
“Art. 2.031. As associações, sociedade e fundações, constituídas na forma das leis anteriores, bem como os 
empresários, deverão se adaptar às disposições deste Código até 11 de janeiro de 2007. 
...........................................................................................................................................................................” (NR) 
Art. 3º O art. 192 da Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, passa a vigorar acrescido do seguinte § 5º: 
“Art. 192..................................................................................................................................................................... 
§ 5º O juiz poderá autorizar a locação ou arrendamento de bens imóveis ou móveis a fim de evitar a sua 
deteriorização, cujos resultados reverterão em favor da massa.” (NR) 
Art. 4 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5º Revogam-se o parágrafo único do art. 57 da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e a Lei n. 10.838, de 
30 de janeiro de 2004. 
Brasília, 28 de junho de 2005, 184º da Independência e 117º da República. 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Márcio Thomaz Bastos 

  

P O R T A R I A S  

 
03. PORTARIA N. 1472, DE 31 DE MAIO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ -RS 

02.6.2005, 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 03 de junho de 2005, o Juiz LUÍS CARLOS PINTO GASTAL, Titular da 1ª 
Vara do Trabalho de PELOTAS, para a Vara do Trabalho de SANTA VITÓRIA DO PALMAR, criada pela Lei 
nº 10.770/2003, a ser instalada naquela data,  conforme edital de 02 de maio de 2005, publicado no D.O.E. de 03 
de maio de 2005.  
Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI, Juiz-Presidente. 
 

04. PORTARIA N. 033, DE 02 DE JUNHO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 
03.6.2005, 1º caderno, p. 126). PORTARIAS DA CORREGEDORIA. 
O JUIZ-CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO o disposto no artigo 44, inciso VIII , do Regimento Interno 
deste Tribunal e no artigo 1º do Provimento nº 213 da Corregedoria Regional,  com a alteração introduzida pelo 
Provimento nº 216 do mesmo órgão; CONSIDERANDO a instalação,  em 20.5.2005, da 4ª Vara do Trabalho de 
Caxias do Sul; CONSIDERANDO a decisão do Colendo Órgão Especial do Egrégio Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região, tomada na sessão ordinária nº 05/2005, de 30 de maio de 2005; RESOLVE: 
Art. 1º Alterar a composição da 19ª circunscrição do zoneamento dos Juízes do Trabalho Substitutos, passando a 
compreender a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas do Trabalho de Caxias do Sul e a Vara do Trabalho de Farroupilha. 
Art. 2º Manter zoneados, na 19ª circunscrição do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, 04  (quatro) Juízes 
do Trabalho Substitutos. 
Art. 3º A alteração estabelecida pela presente Portaria passará a vigorar a partir de 20.5.2005.   
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Porto Alegre, 02 de junho de 2005. 
PEDRO LUIZ SERAFINI, 
Juiz-Corregedor Regional. 
 

05. PORTARIA N. 034, DE 02 DE JUNHO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 
03.6.2005, 1º caderno, p. 126). PORTARIAS DA CORREGEDORIA. 
O JUIZ-CORREGEDOR DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO o disposto no artigo 44, inciso VIII , do Regimento Interno 
deste Tribunal e no artigo 1º do Provimento nº 213 da Corregedoria Regional,  com a alteração introduzida pelo 
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Provimento nº 216 do mesmo órgão; CONSIDERANDO a iminente instalação da Vara do Trabalho de Santa 
Vitória do Palmar; CONSIDERANDO a decisão do Colendo Órgão Especial do Egrégio Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região, tomada na sessão ordinária nº 05/2005, de 30 de maio de 
2005; RESOLVE: 
Art. 1º Alterar a composição da 37ª circunscrição do zoneamento dos Juízes do Trabalho Substitutos, passando a 
compreender a 1ª e 2ª Varas do Trabalho de Rio Grande e a Vara do Trabalho de Santa Vitória do Palmar. 
Art. 2º Manter zoneados, na 37ª circunscrição do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, 03  (três) Juízes do 
Trabalho Substitutos. 
Art. 3º A alteração estabelecida pela presente Portaria passará a vigorar a partir de 03.6.2005. 
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Porto Alegre, 02 de junho de 2005. 
PEDRO LUIZ SERAFINI, 
Juiz-Corregedor Regional. 
 

06. PORTARIA N. 42, DE  17 DE MAIO DE 2005, PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
(DJU 01.6.2005, Seção 1, pp. 510-511).  
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de 
suas atribuições legais, resolve: 
a) designar os Membros do Ministério Público do Trabalho, abaixo nominados,  para atuarem nas sessões de 
julgamento perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no período de 01/06 a 30/06/2005. 
b) determinar, para os efeitos dos artigos 1° e 83, incisos II e VII, da Lei Complementar n° 75, de 20/05/93, que os 
Senhores Procuradores,  ora designados, atuem nas respectivas sessões de julgamento, acompanhando-as até o 
encerramento, ficando responsáveis, também, nas eventuais prorrogações, antecipações ou adiamento das mesmas. 

DIA/MÊS TURMA PROCURADOR 
01.6.2005 2ª Turma Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar 
01.6.2005 3ª Turma Dr. Jaime Antônio Cimenti 
01.6.2005 6ª Turma Dra. Marília Hofmeister Caldas 
01.6.2005 7ª Turma Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz 
02.6.2005 1ª Turma Dra. Aline Zerwes Bottari 
02.6.2005 4ª Turma-M Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz 
02.6.2005 4ª Turma-T Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz 
02.6.2005 5ª Turma Dr. André Luís Spies 
02.6.2005 8ª Turma Dr. Cristiano Bocorny Corrêa 
06.6.2005 SDC Dra. Beatriz de Holleben J. Fialho 
08.6.2005 2ª Turma Dr. Cristiano Bocorny Corrêa 
08.6.2005 3ª Turma-M Dr. Veloir Dirceu Fürst 
08.6.2005 3ª Turma-T Dr. Veloir Dirceu Fürst 
08.6.2005 6ª Turma Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz 
08.6.2005 7ª Turma Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar 
09.6.2005 1ª Turma Dr. Jaime Antônio Cimenti 
09.6.2005 4ª Turma Dr. Leandro Araújo 
09.6.2005 5ª Turma Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar 
09.6.2005 8ª Turma Dr. André Luis Spies 
10.6.2005 SDI-II Dr. Jaime Antônio Cimenti 
15.6.2005 2ª Turma Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz 
15.6.2005 3ª Turma Dr. Leandro Araújo 
15.6.2005 6ª Turma Dr. Veloir Dirceu Fürst 
15.6.2005 7ª Turma Dr. Cristiano Bocorny Corrêa 
16.6.2005 1ª Turma Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar 
16.6.2005 4ª Turma Dr. Cristiano Bocorny Corrêa 
16.6.2005 5ª Turma Dra. Marília Hofmeister Caldas 
16.6.2005 8ª Turma Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz 
17.6.2005 SDI-I Dr. André Luis Spies 
20.6.2005 SDC Dra. Beatriz de Holleben J. Fialho 
22.6.2005 2ª Turma Dra. Marília Hofmeister Caldas 
22.6.2005 3ª Turma Dr. André Luis Spies 
22.6.2005 6ª Turma Dr. Leandro Araújo 
22.6.2005 7ª Turma Dr. Veloir Dirceu Fürst 
23.6.2005 1ª Turma Dr. Cristiano Bocorny Corrêa 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.206 32

23.6.2005 4ª Turma Dr. Jaime Antônio Cimenti 
23.6.2005 5ª Turma Dr. Veloir Dirceu Fürst 
23.6.2005 8ª Turma Dr. Leandro Araújo 
24.6.2005 OES Dr. Paulo Borges da Fonseca Seger 
29.6.2005 2ª Turma Dr. André Luís Spies 
29.6.2005 3ª Turma Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar 
29.6.2005 6ª Turma Dr. Jaime Antônio Cimenti 
29.6.2005 7ª Turma Dra. Marília Hofmeister Caldas 
30.6.2005 1ª Turma Dr. Leandro Araújo 
30.6.2005 4ª Turma Dr. Veloir Dirceu Fürst 
30.6.2005 5ª Turma Dr. Cristiano Bocorny Corrêa 
30.6.2005 8ª Turma Dra. Marília Hofmeister Caldas 

Registre-se e publidque-se. 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER 
Procurador-Chefe 

 
07. PORTARIA N. 43, DE 17 DE MAIO DE 2005, PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

(DJU 01.6.2005, Seção 1, p. 511). 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de 
suas atribuições legais, resolve: 
a) designar a Dra. Beatriz de Holleben Junqueira Fialho para atuar nas audiências de instrução em processos de 
dissídio coletivo, dias 01/06 e 15/06/2005, perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; 
b) determinar, para os efeitos dos artigos 1º e 83º, inciso IX da Lei Complementar nº 75, de 20/05/93, que a 
Procuradora ora designada, atue nas audiências, acompanhando-as até o encerramento, ficando responsável 
também, nas eventuais prorrogações, antecipações ou adiamento das mesmas. 
Registre-se e publique-se. 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER 
Procurador-Chefe 
 

08. PORTARIA CONJUNTA N. 1, DE 31 DE MAIO DE 2005, PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO E 
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL (DOU 02.6.2005, Seção 1, pp. 7-8). 
O PROCURADOR-GERAL DA UNIÃO E A PROCURADORA-GERAL FEDERAL, no uso das atribuições 
que lhes conferem, respectivamente, o art. 9º da Lei Complementar 73, de 10 de fevereiro de 1993, e o inciso I do 
§ 2º do art. 11 da Lei nº 10.480,  de 2 de julho de 2002, e: 
CONSIDERANDO a necessidade de preservação da memória dos documentos produzidos pela Procuradoria-
Geral da União e pela Procuradoria-Geral Federal; 
CONSIDERANDO a desnecessidade de manter em arquivo dossiês administrativos de processos judiciais findos, 
desprovidos de valor permanente, por conterem apenas cópias de peças processuais; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento especial em ações relevantes, conforme estabelecido na 
Portaria nº 87,  de 17 de fevereiro de 2003, do Excelentíssimo Senhor Advogado- Geral da União; 
CONSIDERANDO a necessidade de a Procuradoria-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal darem 
cumprimento à Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e 
privados; e 
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de adoção de procedimentos uniformes pela Procuradoria-Geral da 
União e Procuradoria-Geral Federal;  
RESOLVEM: 
Art 1º Os mandados de citação, intimação e notificação recebidos dos tribunais superiores devem ser arquivados, 
por sua ordem cronológica,  em pastas divididas por Tribunal e por seus órgãos fracionários.   
Parágrafo único. As pastas contendo os mandados de citação,  intimação e notificação, referidas no caput, devem 
ser mantidas em arquivo corrente e descartadas após decorrido o prazo de 2 (dois)  anos, a contar da data do 
recebimento dos sobreditos documentos. 
Art. 2º A contrafé de ato judicial praticado perante tribunal superior deve ser arquivada juntamente com aquelas 
referentes ao mesmo processo judicial, formando um dossiê simplificado. 
§ 1º O dossiê referido no caput deve ser descartado após o trânsito em julgado da ação, por conter apenas cópias 
de peças de processos judiciais findos. 
§ 2º Os dossiês criados para acompanhamento de processos perante outros juízos ou tribunais não devem ser 
remetidos à Procuradoria-Geral da União e à Procuradoria-Geral Federal, salvo se solicitados. 
Art. 3º As notas internas elaboradas no âmbito da Procuradoria-Geral da União e da Procuradoria-Geral Federal, 
que tenham por objeto a constatação da desnecessidade da interposição de recurso ou da propositura de quaisquer 
medidas judiciais, devem ser arquivadas,  pelo tempo mínimo de 5 (cinco) anos, para resguardo da 
responsabilidade pessoal de seus subscritores. 
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Art. 4º Os dossiês relativos às ações relevantes, assim consideradas conforme o previsto na Portaria nº 87, de 17 de 
fevereiro de 2003, do Advogado-Geral da União, devem conter cópia das principais peças processuais, de acordo 
com o disposto em seu art. 2º. 
§ 1º Os dossiês relativos às ações relevantes, em tramitação nos tribunais superiores, devem ser formados na 
Procuradoria-Geral da União e na Procuradoria-Geral Federal, de ofício, ou após a comunicação de relevância 
pelas procuradorias subordinadas, quando da subida de recurso para tribunal superior ou para o Supremo Tribunal 
Federal. 
§ 2º A comunicação de que trata o parágrafo anterior deve ser realizada de acordo com a orientação dada pela 
Coordenação-Geral de Ações Relevantes, no âmbito da Procuradoria-Geral da União, e pelo Adjunto de 
Contencioso, no âmbito da Procuradoria-Geral Federal. 
§ 3º Os dossiês referidos no caput criados para acompanhamento de processos perante outros juízos ou tribunais 
não devem ser remetidos à Procuradoria-Geral da União e à Procuradoria-Geral Federal, salvo se solicitados. 
§ 4º O dossiê de que trata o caput deve ser mantido no arquivo corrente e descartado após 2 (dois) anos, a contar 
do trânsito em julgado da ação. 
Art. 5º Os pareceres, as informações e as notas, aprovados pelo Procurador-Geral da União e pelo Procurador-
Geral Federal,  com exceção das notas internas de que trata o art. 3º, devem ser elaborados em duas vias, sendo 
uma delas juntada ao procedimento administrativo e a outra encadernada em livro próprio, mantido na 
Coordenação-Geral de Documentação e Informação da Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União. 
Parágrafo único. Os autos dos procedimentos administrativos oriundos de outros órgãos ou entidades e remetidos à 
Procuradoria-Geral da União ou à Procuradoria-Geral Federal devem ser devolvidos à origem imediatamente após 
o cumprimento da diligência. 
Art. 6º As regras de caráter geral, elaboradas pela Procuradoria-Geral da União e pela Procuradoria-Geral Federal, 
devem ser expedidas como ordem de serviço ou orientação, podendo ser divulgadas por qualquer meio de 
comunicação. 
Parágrafo único. Os atos referidos no caput devem ser numerados e encadernados em livro próprio, mantidos na 
Coordenação-Geral de Documentação e Informação da Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União. 
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições e as orientações em 
contrário. 
MOACIR ANTONIO MACHADO DA SILVA 
Procurador-Geral da União 
CÉLIA MARIA CAVALCANTI RIBEIRO 
Procuradora-Geral Federal 

  
09. PORTARIA N. 035, DE  03 DE JUNHO DE 2005, TRIBUNAL REGBIONAL DO TRABALHO  DA 4ª REGIÃO (DOJ-

RS 06.6.2005, 1º caderno, p. 79).  PORTARIAS DA CORREGEDORIA.  
O JUIZ CORREGEDOR REGIONAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais e regulamentares e, CONSIDERANDO a instalação, nesta data, da Vara do Trabalho de Santa 
Vitória do Palmar , conforme previsão da Lei n. 10.770, de 21 de novembro de 2003; CONSIDERANDO a 
existência de norma regulamentando o funcionamento e as atribuições do Posto da Justiça do Trabalho, que, até 
então, encontrava-se instalado na mesma jurisdição; RESOLVE: 
Art. 1º Fica revogada, a partir desta data, a Portaria n. 35, de 10 de dezembro de 2002, desta Correfedoria 
Regional. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Porto Alegre, 03 de junho de 2005. 
PEDRO LUIZ SERAFINI 
Juiz-Corregedor Regional  
 

10. PORTARIA N. 1723, DE 02 DE JUNHO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-
RS 08.6.2005, 1º caderno, pp. 98-99). PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições, e considerando o que consta do Expediente TRT 4ª M.A. 03301-2004-000-04-00-5, resolve: 
Art. 1º Alterar a Tabela de Cargos em Comissão e de Funções Comissionadas deste Tribunal, de que trata a 
Portaria TRT 4ª  n. 670, de 17.03.2005, publicada no Diário Oficial do Estado de 01.04.2005, para incluir os 
cargos em comissão e as funções comissionadas criados pela Lei n. 10.770, de 21.11.2003, publicada no Diário 
Oficial da União de 24.11.2003, destinados, na forma do artigo 2º, à 2ª Vara do Trabalho de Gravataí e ao Serviço 
de Distribuição dos Feitos da mesma localidade, à 4ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul e à Vara do Trabalho de 
Santa Vitória do Palmar, na forma do anexo a este ato. 
Art. 2º Às Varas do Trabalho acima referidas fica vinculado um cargo em comissão de Diretor de Secretaria (CJ-3) 
e três funções comissionadas FC-02, de Assistente de Diretor de Secretaria, Secretário Especializado e Secretário 
de Audiência. Ao Serviço de Distribuição dos Feitos de Gravataí fica vinculado um cargo em comissão de Diretor 
de Serviço de Distribuição dos Feitos (CJ-2). 
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI, 
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Presidente  
Anexo à Portaria TRT 4ª n. 1723/2005 
TABELA DE CARGOS EM COMISSÃO E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS 

Situação Anterior Situação nova 
Cargo em Comissão Nível CJ N. de 

cargos 
Total por 

nível 
N. de 

cargos 
Total por 

nível 
Secretário-Geral da Presidência CJ-4 1 1 
Diretor-Geral de Coordenação Administrativa CJ-4 1 1 
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária CJ-4 1 

 
03 

1 

 
03 

Secretário do Tribunal Pleno e do Órgão Especial CJ-3 1 1 
Secretário da Corregedoria CJ-3 1 1 
Assessor de Informática CJ-3 1 1 
Secretário da Seção de Dissídios Coletivos CJ-3 1 1 
Secretário das Seções de Dissídios Individuais CJ-3 1 1 
Secretário de Turma CJ-3 8 8 
Assessor CJ-3 4 4 
Assessor de Juiz CJ-3 37 37 
Diretor de Secretaria CJ-3 5 5 
Diretor de Secretaria de Vara do Trabalho CJ-3 99 

 
 
 
 

158 

102 

 
 
 
 

161 

Diretor de Serviço CJ-2 13 12 
Diretor de Serviço de Distribuição de Feitos CJ-2 13 14 
Assessor CJ-2 4 

 
30 

4 

 
30 

TOTAL - 191 191 194 194 
 
Função Comissionada Nível FC N. de 

Funções
Total por 

nível 
N. de 

Funções 
Total por 

nível 
Secretário do GabineteDGCA FC05 1 1 
Secretário do Gabinete DGCJ FC05 1 1 
Assistente Administrativo DGCA FC05 1 0 
Assistente Administrativo Gabinete FC05 225 225 
Coordenador FC05 5 6 
Executante de Mandados FC05 165 

 
 
 

398 

171 

 
 
 

404 

Assistente-Chefe de Seção FC04 55 64 
Assistente-Chefe de Setor FC04 38 

 
26 

 

Assistente-Chefe de Central de Mandados  FC04 1 1 
Assistente Administrativo Tribunal FC04 32 32 
*Expediente TRT 4ª n. 01956-2003-000-04-00-8 FC04 0 

136 

4 

137 

Assistente Técnico Especializado FC03 2 0 
*Expediente TRT 4ª n. 01956-2003-000-04-00-8 FC03 0 

2 
8 

8 

Assistente de Diretor de Secretaria FC02 88 91 
Assistente FC02 52 52 
Secretário Especializado Gab. e Tribunal FC02 75 75 
Secretário Especializado Vara FC02 89 92 
Secretário Especializado Juiz Substituto FC02 52 52 
Secretário de Audiência  FC02 93 96 
Agente Especializado FC02 13 

 
 
 

462 

13 

 
 
 

471 

Auxiliar Especializado FC01 30 54 40 58 
Executante FC01 24  18  
TOTAL - 1052 1052 1078 1078 
TOTAL GERAL - 1243 1243 1272 1272 

 
11. PORTARIA N. 36, DE 08 DE JUNHO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 

09.6.2005, 1º caderno, p. 88). PORTARIAS DA CORREGEDORIA. 
O JUIZ CORREGEDOR REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, RESOLVE: 
Art. 1º - Delegar à Excelentíssima Juíza Vice-Corregedora Regional, sem prejuízo de outras, a partir de 09 de 
junho de 2005, as atribuições pertinentes ao acompanhamento, à orientação e à avaliação do desempenho dos 
Juízes do Trabalho Substitutos vitaliciandos, egressos do último concurso público, no exercício de sua atividade 
jurisdicional, diante dos termos do artigo 95, inciso I, da Constituição Federal, observados os critérios definidos no 
Provimento n. 213 des Corregedoria Regional. 
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Art. 2º  - A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, revogada, no todo ou em parte, e terá 
seu termo final de vigência coincidente com o término do mandato da autoridade delegante. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Porto Alegre, 08 de junho de 2005. 
PEDRO LUIZ SERAFINI 
Juiz Corregedor Regional 
 

12. PORTARIA N. 1902, DE 10 DE JUNHO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-
RS 15.6.2005, 1º caderno, p. 119).  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 15 de junho de 2005, a Juíza NEUSA LÍBERA LODI, Titular da Vara do 
Trabalho de CRUZ ALTA, para a 3ª Vara do Trabalho de CAXIAS DO SUL, que se encontra vaga, conforme 
edital de 16 de maio de 2005, publicado no Diário Oficial do Estado de 18 de maio de 2005.  
Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI, Juiz-Presidente. 
 

13. PORTARIA N. 100, DE 14 DE JUNHO DE 2005, SECRETARIA ESPECIAL  DOS DIREITOS HUMANOS (DOU 
15.6.2005, Seção 1, p. 9). Altera a redação dos arts. 14 e 16 da Portaria n. 36, de 15 de março de 2004, que dispõe sobre o 
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência – CONADE – e dá outras providências. 
O SECRETÁRIO ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso 
de suas atribuições e tendo em vista o que consta o art. 24 e seu parágrafo único da Lei n. 10.683, de 28 de maio 
de 2003 e o art. 12 do Decreto n. 3.298, de dezembro de 1999, resolve: 
Art. 1º Os arts. 14 e 16 da Portaria n. 36, de 15 de março de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 14 O CONADE reunir-se-á a cada dois meses em caráter ordinário e, extraordinariamente, por convocação 
do Presidente, ouvido o Plenário, ou por requerimento da maioria de seus membros, com o mínimo de vinte dias 
de antecedência.” 
“Art. 16 As deliberações do Plenáriko do CONADE ocorrerão da seguinte forma: 
I em matéria de aprovação do Regimento Interno, inclusive suas alterações e de aprovação do Plano de Ação da 
CORDE, o quorum de votação será de dois terços de seus membros; 
a) O regimento Interno será encaminhado ao Gabinete da Secretaria Especial par aapreciação dos aspectos 
jurídicos e administrativos, visando à sua adequação às normas vigentes. 
II – as demais matérias serão deliberadas, mediante quorum mínimo da metade mais um dos membros efetivos do 
CONADE. 
III – as decisões do CONADE poderão serão tomadas mediante Resolução. 
Art. 2º Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação. 
NILMARIO DE MIRANDA 
 

14. PORTARIA N. 252, DE 15 DE JUNHO DE 2005, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (DOU 16.6.2005, Seção 1, 
pp. 63-67). 
A PROCURADORA-GERAL DO TRABALHO, em conformidade com as disposições do Art. 01, inciso XXI, da 
Lei Complementar n° 75/93, e com a competência delegada pela Portaria PGR n° 308, de 28.5.1996, publicada na 
Seção 2 do DOU de 30.5.1996, considerando: 
- a necessidade de se estabelecer, diante das mutações supervenientes, a correta área de abrangência dos Ofícios 
fixados pela Portaria n° 46, de 25.2.2004, alterada pelas Portarias n°s 183, de 27.5.2004, 497,  de 19.11.2004, e 
130, de 6.4.2004, publicadas, respectivamente, na Seção 1 dos DOUs de 26.2.2004, 28.5.2004, 22.11.2004, e 
7.4.2005, resolve: 
I - Os Ofícios previstos na Portaria 46/04, e respectivas alterações, passam a ter a área de abrangência fixada nesta 
Portaria, em seu Anexo Único, a partir da data em que publicada. 
II - Os encargos dos Ofícios ainda não instalados serão de responsabilidade das sedes das Procuradorias Regionais 
do Trabalho a que correspondentes, podendo, por conveniência administrativa e/ou geográfica,  serem deslocados 
para Ofícios já em atividade. 
III - Municípios criados posteriormente à publicação deste ato, ficarão na área de abrangência do Ofício ao qual 
estiver vinculado o município desmembrado, em caso de pluralidade de entes federativos originários, ficará a 
definição a cargo do Procurador-Chefe, respeitada a conveniência administrativa e/ou geográfica; 
IV - Revogam-se as Portarias nºs. 370/01, 102/02 e 91/03, bem como eventuais disposições em contrário. 
SANDRA LIA SIMÓN 
ANEXO ÚNICO  
Procuradoria Regional do Trabalho da 4ª Região – Rio Grande do Sul 

Sede Ofícios Área de Abrangência 
Porto Alegre  Porto Alegre e municípios não abrangidos pelos Ofícios de Passo Fundo, Santa Maria, 

Pelotas, Santo Ângelo, Uruguaiana, Caxias do Sul, Santa Cruz do Sul e Novo 
Hamburgo 
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Almirante Tamandaré do Sul, Água Santa, Alpestre, Alto Alegre, Ametista do Sul, 
Aratiba, Arvorezinha, Áurea, Barão do Cotegipe, Barra do Rio Azul, Barra Funda, 
Benjamin Constant do Sul, Boa Vista das Missões, Cacique Doble, Caiçara, 
Camargo, Campinas do Sul, Campos Borges, Carazinho, Carlos Gomes, Casca, 
Centenário, Cerro Grande,Chapada, Charrua, Ciríaco, Colorado, Constantina, 
Coqueiros do Sul, Coxilha, Cristal do Sul, Cruzaltense, David Canabarro, Dois 
Irmãos das Missões, Engenho Velho, Entre Rios do Sul, Erebango, Ernestina, 
Erechim, Erval Grande, Erval Seco, Espumoso, Estação, Faxinalzinho, Floriano 
Peixoto, Frederico Westphalen, Gaurama, Gentil, Getúlio Vargas, Gramado dos 
Loureiros,Ibirapuitã, Ipiranga do Sul, Irai, Itapuca, Itatiba do Sul, Jaboticaba, 
Jacuizinho, Jacutinga, Lagoa dos Três Cantos, Lagoão, Lajeado do Bugre, Liberato 
Salzano, Machadinho, Marau, Marcelino Ramos, Mariano Moro, Mato Castelhano,  

 Passa Fundo 

 Maximiliano de Almeida, Montauri, Mormaço, Muliterno, Não-Me-Toque, Nicolau 
Vergueiro, Nonoai, Nova Alvorada, Nova Boa Vista, Novo Barreiro, Novo 
Tiradentes, Novo Xingu, Paim Filho, Palmeira das Missões, Palmitinho, Passo Fundo, 
Paulo Bento, Pinhal, Pinheirinho do Vale, Planalto, Ponte Preta, Portão, Quatro 
Irmãos, Rio dos Índios, Rodeio Bonito, Ronda Alta, Rondinha, Sagrada Família, Salto 
do Jacuí, Sananduva, Santa Cecília do Sul, Santo Antônio  Do Palma, Santo Antônio 
do Planalto, Santo Expedito do Sul, São Domingos do Sul, São João da Urtiga, São 
José das Missões, São José do Ouro, São Pedro das Missões, São Valentim, Sarandi, 
Seberi, Selbach, Serafina Corrêa, Sertão, Severiano de Almeida, Soledade, Tapejara, 
Tapera, Taquaruçu do Sul, Tio Hugo, Três Arroios, Três Palmeiras, Trindade do Sul, 
Tunas, Tupanci do Sul, Vanini, Viadutos, Vicente Dutra, Vila Lângaro, Vila Maria, 
Vista Alegre, Victor Graeff   

 Santa Maria Agudo, Amaral Ferrador, Bossoroca, Caçapava do Sul, Cacequi, Cachoeira do Sul, 
Capão do Cipó, Cerro Branco, Dilermando de Aguiar, Dona Francisca, Encruzilhada 
do Sul, Faxinal do Soturno, Formigueiro, Itaara, Itacurubi, Ivorá, Jaguari,Júlio de 
Castilhos, Manoel Viana, Mata, Nova Esperança do Sul, Nova Palma, Novo Cabrais, 
Paraíso do Sul, Pinhal Grande, Quevedos, Restinga Seca, Rosário do Sul, Santa 
Margarida do Sul, Santa Maria, Santana da Boa Vista, Santiago, São Francisco de 
Assis, São Gabriel, São João do Polésine, São Martinho da Serra, São Pedro do Sul, 
São Sepé, São Vicente do Sul, Silveira Martins, Toropi, Unistalda, Vila Nova do Sul 

 Pelotas Aceguá, Arambaré, Arroio do Padre, Arroio Grande, Bagé, Camaquã, Candiota, 
Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, Cerro Grande do Sul, Chuí, Chuvisca, Cristal, 
Dom Feliciano, Dom Pedrito, Herval, Hulha Negra, Jaguarão, Lavras do Sul, 
Morro Redondo, Pedras Altas, Pedro Osório, Pelotas, Pinheiro Machado, Piratini, Rio 
Grande, Santa Vitória do Palmar, São José do Norte, São Lourenço do Sul, Sentinela 
do Sul, Tapes, Turuçu 
Ajuricaba, Alecrim, Alegria, Augusto Pestana, Barra do Guarita, Boa Vista do Buricá, 
Boa Vista do Cadeado, Boa Vista do Incra, Bom Progresso, Bozano, Braga, Caibaté, 
Campinas das Missões, Campo Novo, Cândido Godoi, Catuípe, Cerro Largo, 
Chiapeta, Condor, Coronel Barros, Coronel Bicaco, Criciumal, Cruz Alta, 
Derrubadas, Dezesseis de Novembro, Doutor Maurício Cardoso, Entre Ijuís, 
Esperança do Sul, Eugênio de Castro, Fortaleza dos Valos, Giruá, Guarani das 
Missões, Horizontina, Humaitá, Ibirubá, Ijuí, Independência, Inhacora, Jarí, Jóia, 
Mato Queimado, Miraguai, Nova Candelária, Nova Ramada, Novo Machado, 
Panambi, Pejuçara, Pirapó, Porto Lucena, Porto Mauá,  Porto  Vera  Cruz,  Porto  

 Santo Ângelo 
 

Xavier, Quinze de Novembro, Redentora, Rolador, Roque González, Saldanha 
Marinho, Salvador das Missões, Santa Bárbara do Sul, Santa Rosa, Santo Ângelo, 
Santo Augusto, Santo Cristo, São José do Inhacorá, São Luiz Gonzaga, São 
Martinho, São Miguel das Missões, São Nicolau, São Paulo das Missões, São Pedro 
do Butiá, São Valério do Sul, Sede Nova, Senador Salgado Filho, Sete de Setembro, 
Tenente Portela, Tiradentes do Sul, Três de Maio, Três Passos, Tucunduva, 
Tupanciretã, Tuparendi, Ubiretama, Vista Gaúcha, Vitória das Missões 

 Uruguaiana Alegrete, Barra do Quaraí, Garruchos, Itaqui, Maçambará, Quaraí, Sant'Ana do 
Livramento, Santo Antônio das Missões, São Borja, Uruguaiana 
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 Caxias do Sul André da Rocha, Antônio Prado, Barracão, Bento Gonçalves, Boa Vista do Sul, Bom 
Jesus, Cambará do Sul, Campestre da Serra, Canela, Capão Bonito do Sul, Carlos 
Barbosa, Caseiros, Caxias do Sul, Coronel Pilar, Cotiporã, Dois Lajeados, 
Esmeralda, Fagundes Varela, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Gramado, 
Guabiju, Guaporé, Ibiaçá, Ibiraiaras, Ipê, Jaquirana, Lagoa Vermelha, Monte Belo do 
Sul, Monte Alegre dos Campos, Muitos Capões, Nova Araçá, Nova Bassano, 
Nova Pádua, Nova Petrópolis, Nova Prata, Nova Roma do Sul, Parai, Pinhal da Serra, 
Pinto Bandeira, Protásio Alves, Santa Tereza, São Francisco de Paula, São Jorge, São 
José dos Ausentes, São Marcos, São Valentim do Sul, União da 
Serra, Vacaria, Veranópolis, Vila Flores, Vista Alegre do Prata 

 Santa Cruz do 
Sul 

Anta Gorda, Arroio do Meio, Arroio do Tigre, Arroio dos Ratos, Barão, Barão do 
Triunfo, Barros Cassal, Bom Retiro do Sul, Boqueirão do Leão, Brochier, Butiá, 
Candelária, Canudos do Vale, Capitão, Charqueadas, Colinas, Coqueiro Baixo, 
Cruzeiro do Sul, Doutor Ricardo, Encantado, Estrela, Estrela Velha, Fazenda 
Vilanova, Fontoura Xavier, Forquetinha, General Câmara, Gramado Xavier, 
Harmonia, Herveiras, Ibarama, Ilópolis, Imigrante, Lagoa Bonita do Sul, Lajeado, 
Maratá,Marques de Souza, Mato Leitão, Minas do Leão, Montenegro, Muçum, Nova 
Bréscia, Pantano Grande, Pareci Novo, Passa Sete, Passo do Sobrado, Paverama, 
Poço das Antas, Pouso Novo, Progresso, Putinga, Relvado, Rio Pardo, Roca Sales, 
Salvador do Sul, Santa Clara do Sul, Santa Cruz do Sul, São Jerônimo, São José do 
Herval, São José do Sul, São Pedro da Serra, Segredo, Sério, Sinimbu, Sobradinho, 
Tabaí, Taquari, Teutônia, Travesseiro, Triunfo, Vale do Sol, Vale Verde, Venâncio 
Aires, Vera Cruz, Vespasiano Corrêa, Westfalia 

 Novo Hamburgo Alto Feliz, Araricá, Bom Princípio, Campo Bom, Capela de Santana, Dois Irmãos, 
Estância Velha, Feliz, Igrejinha, Ivoti, Lindolfo Collor, Linha Nova, Morro Reuter, 
Novo Hamburgo, Novo Hartz, Parobé, Picada Café, Portão, Presidente Lucena, 
Riozinho, Rolante, Santa Maria do Herval, São José do Hortêncio, São Leopoldo, São 
Sebastião do Caí, São Vendelino, Sapiranga, Taquara, Três Coroas, Tupandi, Vale 
Real< 

 
15. PORTARIA N. 1903, DE 10 DE JUNHO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-

RS 20.6.2005, 1º caderno, p. 84). 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, revolve 
REMOVER, a pedido, a partir de 20 de junho de 2005, a Juíza MIRIAN ZANCAN, Titular da 2ª Vara do 
Trabalho de SANTA CRUZ DO SUL, para a 1ª Vara do Trabalho de BENTO GONÇALVES, que se encontra 
vaga, confome edital  de 18 de maio de 2005, publicado no D.O.E.  de 20 de maio de 2005. 
Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI,  Juiz-Presidente 
 

16. PORTARIA N. 37, DE 16 DE JUNHO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 
20.6.2005, 1º caderno, p. 84). PORTARIAS DA CORREGEDORIA.Delega à Vice-Corregedora a realização da inspeção 
correicional ordinária na Vara do Trabalho de Torres e no Posto de Capão da Canoa.  
O JUIZ-CORREGEDOR REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, RESOLE: 
Art. 1º Delegar à Juíza Vice-Corregedora a realização da inspeção correicional ordinária na Vara do Trabalho de 
Torres e no Posto de Capão da Canoa. 
Art. 2º A presente delegação de atribuições poderá ser, a qualquer tempo, revogada, no todo ou em parte, e terá 
seu termo final de vigência coincidente com o término do mandato da autoridade delegante. 
Art. 3º Esta portaria entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Porto Alegre, 16 de junho de 2005. 
PEDRO LUIZ SERAFINI 
Juiz Vice-Corregedor Regional 
 

17. PORTARIA N. 58, DE 16 DE JUNHO DE 2005, PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
(DJU 20.6.2005, Seção 1, p. 589) 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de 
suas atribuições legais, resolve: 
a) dispensar o Dr. Cristiano Bocorny Corrêa de atuar nas sessões de julgamento da 4ª Turma-M e 4ª Turma-T, dia 
16/06/2005, perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, designando para atuar nas referidas sessões o 
Dr. Veloir Dirceu Fürst; 
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b) determinar, para os efeitos dos artigos 1º e 83º, incisos II e VII da Lei Complementar n. 75, de 20/05/93, que o 
Procurador ora designado, atue nas sessões de julgamento, acompanhando-as até o encerramento, ficando 
responsável também, nas eventuais prorrogações, antecipações ou adiamento das mesmas. 
Registre-se e publique-se. 
PAULOBORGES DA FONSECA SEGER 
Procurador-Chefe 
 

18. PORTARIA N. 60, DE 17 DE JUNHO DE 2005, PROCURADORIA REGIONALDO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
(DJU 24.6.2005, Seção 1, p. 1120). 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de 
suas atribuições legais, resolve: 
a) dispensar o Dr. André Luis Spies de atuar na sessão de julgamento da SDI-I, dia 17/6/2005, perante o Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região, designando para atuar na referida sessão o Dr. Paulo Eduardo Pinto de 
Queiroz; 
b) determinar, para os efeitos dos artigo 1º e 83º, incisos II e VII da Lei  Complementar n. 75, de 20/5/93, que o 
Procurador ora designado, atue nas sessões de julgamento, acompanhando-as até o encerramento, ficando 
responsável também, nas eventuais prorrogações, antecipações ou adiamento das mesmas. 
Registre-se e publique-se. 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER 
Procurado-Chefe 
 

19. PORTARIA N. 62, DE 22 DE JUNHO DE 2005, PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
(DJU 24.6.2005, Seção 1, p. 1120). 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de 
suas atribuições legais, resolve: 
a) dispensar a Dra. Marília Hofmeister Caldas de atuar na sessão de julgamento da 7ª Turma, dia 29/6/2005, 
perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em viturde na não confirmação da referida sessão por parte 
do Tribunal. 
Registre-se e publique-se. 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER 
 

  
20. PORTARIA N. 63, DE 23 DE JUNHO DE 2005, PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

(DJU 28.6.2005, Seção 1, p. 850). 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de 
suas aribuiçõe legais, resolve: 
a) designar os Membros do Ministério Público do Trabalho, abaixo nominados, para atuarem nas sessões de 
julgamento perante o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no período de 04/07 a 29/07/2005. 
b) determinar, para os efeitos dos artigos 1º e 83, incisos II e VII, da Lei Complementar  n. 75, de 20/05/93, que os 
Senhores Procuradores, ora designados, atuem nas respectivas sessões de julgamento, acompanhado-as até o 
encerramento, ficando responsáveis, também, nas eventuais prorrogações, antecipações ou adiamento das mesmas. 

DIA/MÊS TURMA PROCURADOR 
04/07/2005 SDC Dra. Beatriz de Holleben J. Fialho 
06/07/2005 2ª Turma Dr. Jaime Antônio Cimenti 
06/07/2005 3ª Turma Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz 
06/07/2005 6ª Turma Dra. Adriane Arnt Herbst 
06/07/2005 7ª Turma Dra. Marília Hofmeister Caldas 
07/07/2005 1ª Turma Dra. Adriane Arnt Herbst 
07/07/2005 4ª Turma Dra. Marília Hofmeister Caldas 
07/07/2005 5ª Turma Dr. Jaime Antônio Cimenti 
07/07/2005 8ª Turma Dr. Leandro Araújo 
13/07/2005 2ª Turma Dr. Leandro Araújo 
13/07/2005 3ª Turma Dr. Jaime Antônio Cimenti 
13/07/2005 6ª Turma Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz 
13/07/2005 7ª Turma Dr. André Luis Spies 
14/07/2005 1ª Turma Dr. Veloir Dirceu Fürst 
14/07/2005 4ª Turma Dra. Adriane Arnt Herbst 
14/07/2005 5ª Turma Dr. Paulo Eduardo Pinto de Queiroz 
14/07/2005 8ª Turma Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar 
15/07/2005 SDI-II Dr. André Luis Spies 
20/07/2005 2ª Turma Dr. André Luís Spies 
20/07/2005 3ª Turma Dr. Leandro Araújo 
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20/07/2005 6ª Turma Dr. Gilson Luiz Laydner de Azevedo 
20/07/2005 7ª Turma Dr. Veloir Dirceu Fürst 
21/07/2005 1ª Turma Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar 
21/07/2005 4ª Turma Dr. André Luis Spies 
21/07/2005 5ª Turma Dr. Leandro Araújo 
21/07/2005 8ª Turma Dr. Veloir Dirceu Fürst 
22/07/2005 SDI-I Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar 
27/07/2005 2ª Turma Dr. Veloir Dirceu Fürst 
27/07/2005 3ª Turma Dra. Aline Zerwes Bottari 
27/07/2005 6ª Turma Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar 
27/07/2005 7ª  Turma Dr. Leandro Araújo 
28/07/2005 1ª Turma Dra. Shiela Ferreira Delpino 
28/07/2005 4ª Turma Dr. Luiz Fernando Mathias Vilar 
28/07/2005 5ª Turma Dr. Veloir Dirceu Fürst 
29/07/2005 Órgão Especial Dr. Paulo Borges da Fonseca Seger 

Registre-se e publique-se. 
PAULO BORGES DA FOSNECA SEGER 
Procurador-Chefe 

 
21. PORTARIA N. 64, DE 23 DE JUNHO DE 2005, PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

(DJU 28.6.2005, Seção 1, p. 850). 
O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de 
suas aribuiçõe legais, resolve: 
a) designar os Drs. Beatriz de Holleben Junqueira Fialho e Dr. André Luís Spies para atuarem nas audiências de 
instrução em processos de dissídio coletivo, respectivamente, dias 13/07 e 27/07/2005, perante o Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região; 
b) determinar, para os efeitos doa rtigos 1º e 83º, inciso IX da Lei Complementar n. 75, de 20/05/93, que os 
Procuradores ora designados, atuem nas audiências, acompanhando-as até o encerramento, ficando responsáveis 
também, nas eventuais prorrogações, antecipações ou adiamento das mesmas. 
Registre-se e publique-se. 
PAULO BORGES DA FONSECA SEGER 
Procurador-Chefe 

 
22. PORTARIA N. 2137, DE 27 DE JUNHO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-

RS 29.6.2005, 1º caderno, p. 72). 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 29 de junho de 2005, a Juíza ANA ILCA HÄRTER SAALFELD, Titular da 
2ª Vara do Trabalho de RIO GRANDE, para a 1ª Vara do Trabalho de PELOTAS, que se encontra vaga, 
conforme edital de 03 de junho de 2005, publicado no D.  O. E. de 07 de junho de 2005.  
Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI, Juiz-Presidente. 
  

P R O V I M E N T O S  

 
23. PROVIMENTO N. 5/2005, DE 03 DE JUNHO DE 2005, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (DJU 10.6.2005, 

Seção 1, p. 803). CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Estabelece padrão obrigatório de 
registro dos processos de tramitação preferencial e/ou de rito sumaríssimo na Justiça do Trabalho. 
O Ministro RIDER NOGUEIRA DE BRITO, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais,  
CONSIDERANDO que o Provimento n. 4/2002 determinou que todos os processos de tramitação preferencial 
e/ou de rito sumaríssimo devem trazer essa característica impressa na capa; 
CONSIDERANDO que os Tribunais Regionais do Trabalho estão tratando de forma diferenciada a identificação 
das características desses processos; 
CONSIDERANDO que os recursos processados em autos apartados, com tramitação preferencial já efetivada no 
processo principal ou sujeitos ao rito sumaríssimo, não estão sendo encaminhados ao TST com a identificação da 
característica distintiva da tramitação preferencial; 
CONSIDERANDO a necessidade de se padronizar o registro, em toda a Justiça do Trabalho, dos processos de 
tramitação preferencial e/ou de rito sumaríssimo. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Estabelecer padrão obrigatório de registro dos processos de tramitação preferencial e/ou rito sumaríssimo, 
na Justiça do Trabalho, os quais devem ostentar, nas capas, em letras destacadas, as seguintes inscrições: 
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- TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL – Lei n. 10.741 (Estatuto do Idoso); 
- TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL – art. 768 da CLT(Falência);  
- TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL -  Rito Sumaríssimo. 
Art. 2º. Recomendar aos Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho que determinem aos responsáveis pelo 
Setor de Autuação que observem o mesmo padrão, nos recursos processados em autos apartados, quando a sua 
característica assim o exigir. 
Art. 3º. Este Provimento entra em vigor na data da sua publicação. 
Publique-se. 
Cu,mpra-se. 
Brasília-DF, 03 de junho de 2005. 
MINISTRO RIDER NOGUEIRA DE BRITO 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho 
 

24. PROVIMENTO N. 221, DE 27 DE JUNHO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª  REGIÃO 
(DOJ-RS 29.6.2005, 1º caderno, p. 72). CORREGEDORIA REGIONAL. Altera a redação dos artigos 24, com a redação 
dada pelo Provimento nº 217/2004 da Corregedoria Regional, 66, § 1º, com a redação dada pelo Provimento nº 216/2003 
do mesmo Órgão, 72, 102, §1º, inciso I, todos do Provimento nº 213/2001 da Corregedoria Regional, e dá outras 
providências. 
O Juiz Corregedor e a Juíza Vice-Corregedora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO que a edição da Emenda Constitucional nº 45, publicada 
em 31 de dezembro de 2004, implicou dilação da competência do Judiciário Trabalhista; CONSIDERANDO o 
disposto no Provimento nº 4/2005 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, de 03 de maio de 2005, que 
implementou alterações nos Boletins Estatísticos das Varas do Trabalho,  prevendo a inclusão de novas classes 
processuais;  CONSIDERANDO a publicação do Provimento nº 5/2005 da Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho, de 03 de junho de 2005, objetivando a uniformização dos procedimentos quanto às ações sujeitas à 
tramitação preferencial;  CONSIDERANDO a necessidade de adequação das regras de funcionamento das 
Unidades Judiciárias Trabalhistas de primeiro grau, RESOLVEM: 
Art. 1º O artigo 24 do Provimento nº 213/2001 da Corregedoria Regional, com a redação dada pelo Provimento nº 
217/2004 do mesmo Órgão, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“ Art. 24 - Para fins de distribuição, a classificação dos feitos observará as seguintes espécies:   
reclamatória – rito ordinário inquérito 
reclamatória - rito sumaríssimo 
DC/RVDC para instrução 
embargos de terceiro 
ação anulatória 
ação civil pública 
ação civil coletiva 
ação cautelar 
ação de cobrança (honorários profissionais) 
ação de cobrança de contribuição sindical 
ação de consignação 
ação de cumprimento 
ação de indenização 
ação de repetição de indébito 
ação de representação sindical 
ação declaratória 
ação monitória 
ação possessória 
ação rescisória para instrução 
carta precatória 
carta de ordem 
carta rogatória 
execução de penalidade administrativa imposta pela Delegacia Regional do Trabalho 
execução previdenciária 
outros – rito sumaríssimo 
título executivo extrajudicial ajuste de conduta firmado pelo Ministério Público do Trabalho 
título executivo extrajudicial conciliação da Comissão de Conciliação Prévia 
título executivo extrajudicial multa da Delegacia Regional do Trabalho 
título executivo extrajudicial outros 
mandado de segurança 
habeas corpus 
habeas data 
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outros 
§ 1º Nos feitos submetidos ao rito sumaríssimo e naqueles em que for parte massa falida, será aposta, na parte 
superior da lombada dos autos,  etiqueta que conterá, respectivamente, as expressões  ‘TRAMITAÇÃO 
PREFERENCIAL – Rito Sumaríssimo’ e ‘TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL – art. 768 da CLT (Falência)’. 
§ 2º A compensação far-se-á com observância das espécies arroladas, exceto em relação aos embargos de terceiro, 
que não serão objeto de compensação.” 
Art. 2º O § 1º do artigo 66 do Provimento nº 213/2001 da Corregedoria Regional, com a redação dada pelo 
Provimento nº 216/2003, do mesmo Órgão, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 66 -....................................................... 
§ 1º Idêntico procedimento será adotado no caso de decretação de falência da parte, observandose,  no que couber, 
a regra do parágrafo 1º do artigo 24. 
§2º..........................................................................” 
Art. 3º O artigo 72 do Provimento nº 213/2001 da Corregedoria Regional, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 72 - O juízo deprecante fará constar, em destaque, a expressão ‘TRAMITAÇÃO PREFERENCIAL – Rito 
Sumaríssimo’ nas cartas precatórias referentes aos feitos sujeitos a tal rito, cabendo ao juízo deprecado identificá-
las por tarja preta aposta na lombada superior da capa dos autos. 
Parágrafo único. O mesmo tipo de procedimento deverá ser observado em relação às demais hipóteses de 
tramitação preferencial, atentadas as particularidades.” 
Art. 4º O inciso I do § 1º do artigo 102 do Provimento nº 213/2001 da Corregedoria Regional,  passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
“Art. 102............................................................ 
§ 1º.................................................................... 
I – consignação, na capa, do número do processo,  nome das partes e advogados e a respectiva identificação 
quando se tratar de procedimento sujeito à tramitação preferencial; 
II -.................................................................” 
Art. 5º Na hipótese de formação de autos apartados e em cada volume do caderno processual,  a identificação do 
feito, quanto à tramitação preferencial e respectiva natureza, deverá ser repetida, nos termos dos artigos anteriores. 
Art. 6º O presente Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Porto Alegre, 27 de junho de 2005. 
PEDRO LUIZ SERAFINI 
Juiz Corregedor Regional 
MARIA GUILHERMINA MIRANDA 
Juíza Vice-Corregedora Regional 
 

25. PROVIMENTO N. 222, DE 27 DE JUNHO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
(DOJ-RS 29.6.2005, 1º caderno, p. 72). CORREGEDORIA REGIONAL. Altera a redação dos artigos 148, com a 
redação dada pelo Provimento nº 216/2003 da Corregedoria Regional, e 149, todos do Provimento nº 213/2001 da 
mesma Corregedoria. 
O Juiz Corregedor e a Juíza Vice-Corregedora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, CONSIDERANDO o que foi apontado, em ata, pelo Exmo Ministro 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, quando da última Inspeção Correicional Ordinária realizada nesta Corte, 
relativamente ao controle de custas processuais;  CONSIDERANDO a necessidade de adequação das regras de 
funcionamento das Unidades Judiciárias Trabalhistas de primeiro grau, RESOLVEM: 
Art. 1º Os artigos 148, com a redação dada pelo Provimento nº 216/2003, e 149, ambos do Provimento nº 
213/2001 da Corregedoria Regional,  passam a vigorar com a seguinte redação: 
 “Art. 148 - Ao receber os DARF’s e os depósitos judiciais satisfeitos junto à Caixa Econômica Federal e ao 
Banco do Brasil, as Unidades Judiciárias procederão ao registro do protocolo com o respectivo valor e à juntada 
aos autos do processo a que se referem, observado o prazo legal,  devendo uma das vias dos primeiros ser 
arquivada em pasta própria, ou se inexistir via extra,  cópia daquela juntada aos autos, para conferência do valor 
arrecadado ao final do mês. 
§ 1º As cópias dos DARF’s a que se refere o caput deverão ser mantidas em secretaria pelo prazo de 05 (cinco) 
anos, decorrido o qual poderão ser eliminadas, independentemente de autorização prévia da Corregedoria 
Regional. 
§ 2º Em caso de pagamento em estabelecimento bancário diverso daqueles indicados no caput,  incumbirá à parte a 
comprovação perante a secretaria da Unidade Judiciária. 
Art. 149 – O controle da arrecadação das custas e emolumentos será realizado pela Unidade Judiciária,  e os totais 
deverão constar, em valores precisos, do boletim estatístico.” 
Art. 2º O presente Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Porto Alegre, 27 de junho de 2005. 
PEDRO LUIZ SERAFINI 
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Juiz Corregedor Regional 
MARIA GUILHERMINA MIRANDA 
Juíza Vice-Corregedora Regional 
 

26. PROVIMENTO N. 03, DE 27 DE JUNHO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-
RS 30.6.2005, 1º caderno, p. 116). PROVIMENTO DA PRESIDÊNCIA E CORREGEDORIA REGIONAL. Altera a 
redação do artigo 67, § 1º, com a redação dada pelo Provimento n. 02/2004 da Presidência e da Corregedoria Regional 
desta Corte. 
O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Juiz Fabiano de Castilhos Bertoluci, e o 
Corregedor Regional, Juiz Pedro Luiz Serafini, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a publicação do Provimento nº 5/2005 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, de 03 
de junho de 2005, objetivando a uniformização dos procedimentos quanto às ações sujeitas à tramitação 
preferencial; CONSIDERANDO a necessidade de uniformização dos procedimentos no primeiro e no segundo 
graus de jurisdição,  RESOLVEM: 
Art. 1º O § 1º do artigo 67 do Provimento nº 213/2001 da Corregedoria Regional, com a redação dada pelo 
Provimento nº 02/2004, da Presidência e da Corregedoria Regional desta Corte, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
“Art. 67 - .................................................................. 
§ 1º Será aposta, na parte superior da lombada dos autos, etiqueta que conterá a expressão  ‘TRAMITAÇÃO 
PREFERENCIAL – Lei nº 10.741  (Estatuto do Idoso)’, caso deferido o benefício. 
§ 2º.........................................................................” 
Art. 2º O presente Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Porto Alegre, 27 de junho de 2005. 
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI 
Juiz Presidente 
PEDRO LUIZ SERAFINI 
Juiz Corregedor Regional 

 

I N S T R U Ç Õ E S  N O R M A T I V A S  

 
27. INSTRUÇÃO  NORMATIVA  N. 120,  DE 06 DE JUNHO DE 2005, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(DOU 09.6.2005, Seção 1, pp. 26-28).  Disciplina a revisão dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social-RGPS, 
e o pagamento dos atrasados. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Lei N. 8.213, de 24 de julho de 1991; 
Lei N.  8.212, de 24 de julho de 1991; 
Decreto N. 3.048, de 6 de maio de 1999; 
Instrução Normativa INSS/DC N.  95, de 7 de outubro de 2003 e suas alterações; 
Medida Provisória N. 201, de 23 de julho de 2004 e Lei N. 10.999, de 16 de dezembro de 2004. 
O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, no uso da 
competência que lhe confere o inciso IV do art. 28, do Decreto N. 5.257, de 27 de outubro de 2004, 
CONSIDERANDO o que estabelece a Lei N. 10.999, publicada no Diário Oficial da União-DOU, de 16 de 
dezembro de 2004; 
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 175 e 179 do Decreto N. 3.048, de 6 de maio de 1999; 
CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de estabelecer critérios e de uniformizar procedimentos para o 
processamento da revisão dos benefícios concedidos com data de início posterior a fevereiro de 1994, a fim de 
cumprir a Lei N. 10.999, 16 de dezembro de 2004, resolve: 
Art. 1º Disciplinar critérios e procedimentos para revisar os benefícios previdenciários do Regime Geral de 
Previdência Social-RGPS, com data de início posterior a fevereiro de 1994, recalculando-se o Salário de 
Benefício-SB, original, mediante a inclusão, no fator de correção dos Salários de Contribuição-SC, do Período 
Básico de Cálculo-PBC anteriores a março de 1994, do percentual de 39,67%  (trinta e nove, vírgula sessenta e 
sete por cento), referente ao Índice de Reajuste do Salário Mínimo-IRSM 2/94. 
§ 1º Aos benefícios revistos de acordo com o caput, aplicase o disposto no § 2º do art. 29 da Lei N. 8.213, de 
1991; no art. 26 da Lei N. 8.870, de 15 de abril de 1994, e no art. 21, § 3º, da Lei N. 8.880, de 27 de maio de 1994. 
§ 2º Ao ser processada a revisão de que trata o caput, devem ser observadas as regras de cálculo do SB, da Renda 
Mensal Inicial- RMI, e de reajustes, previstas na legislação previdenciária vigente em cada período. 
§ 3º Não terão direito à revisão os benefícios do RGPS que não tenham utilizado os SC anteriores a março de 1994 
no cálculo do SB, ou os que tenham sido precedidos por outros benefícios cujas datas de início sejam anteriores a 
fevereiro de 1994, inclusive, bem como os benefícios concedidos com direito adquirido existentes até fevereiro de 
1994, inclusive, mesmo que a data do requerimento seja posterior a 2/94. 
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I - na situação de benefício concedido segundo o direito adquirido em que os Termos de Acordo já tenham sido 
efetivados pela revisão IRSM, inclusive, com pagamento das diferenças apuradas a partir de 2004, será adotado o 
procedimento previsto no art.  179 do Decreto N. 3.048/99, facultando-se aos segurados ou dependentes 
beneficiários o prazo de dez dias para apresentação de defesa. Findo esse prazo e não apresentada defesa ou caso 
esta não altere a decisão anterior, proceder nova revisão cessando a revisão IRSM, processada anteriormente. 
II - cessada a revisão IRSM, será dado conhecimento aos beneficiários, facultando-lhes o prazo de trinta dias para 
a interposição de recurso à Junta de Recursos do Conselho Regional da Previdência Social-CRPS, conforme o 
disposto no artigo 305 do Decreto 3048/99. 
Art. 2º Será confirmada a revisão de que trata o art. 1º aos segurados ou seus dependentes, beneficiários que 
venham firmar, até 31 de outubro de 2005, o Termo de Acordo (Anexo I) ou o Termo de Transação Judicial 
(Anexo II), conforme as seguintes hipóteses: 
I - inexistente ação judicial ou, se existente ação ajuizada após 26 de julho de 2004, o segurado ou dependente 
beneficiário deve preencher o Termo de Acordo (Anexo I), observando que: 
a) o Termo de Acordo sem ajuizamento de ação, após o preenchimento e assinatura, deverá ser apresentado às 
Agências do Banco do Brasil-BB, e Caixa Econômica Federal-CEF; 
b) o Termo de Acordo com ajuizamento de ação, após 26 de julho de 2004, deverá ser preenchido e assinado em 
duas vias e entregue ao Juizado Especial Federal-JEF ou Justiça Comum, Federal ou Estadual, conforme o caso, 
para ser protocolizado, sendo que a cópia do Termo de Acordo com o protocolo deverá ser apresentada ao BB ou 
CEF; 
c) o Termo de Acordo (Anexo I) de benefício concedido com as regras de Acordo Internacional deverá ser enviado 
para a Gerência-Executiva Distrito Federal, quando se tratar de Portugal, Espanha e Grécia, sendo que para os 
segurados dos demais países o procedimento será o descrito nos itens “a” e “b”, com as exigências do art.  11 desta 
Instrução Normativa; 
II - existente ação judicial com ajuizamento até 26 de julho de 2004, deve o segurado ou dependente benefíciário 
preencher o Termo de Transação Judicial (Anexo II) e protocolizar junto ao JEF ou Justiça Comum, Federal ou 
Estadual, em que tramita a ação, para a devida homologação judicial. 
§ 1º As Agências do BB e da CEF receberão o Termo de Acordo (Anexo I), transmitirão as informações por meio 
magnético para a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social-Dataprev, e enviarão o formulário 
para microfilmagem. 
§ 2º Na hipótese do inciso I, b, do caput, as Agências da CEF e do BB não devem receber o Termo de Acordo 
(Anexo I) sem o comprovante do protocolo do referido Acordo perante o JEF ou Justiça Comum, Federal ou 
Estadual. 
§ 3° Caso as Agências do BB ou CEF identifiquem divergência no nome constante do sistema com os documentos 
apresentados,  devem orientar o beneficiário a procurar a Agência da Previdência Social-APS, mantenedora do 
benefício, para a devida alteração do cadastro e impressão do Termo de Acordo, a ser entregue,  depois de 
preenchido e assinado, nas Agências da CEF ou do BB. 
Art. 3º O INSS, por meio da Dataprev, simulará previamente as revisões dos benefícios que possuem as 
informações salariais do PBC no sistema, encaminhando referida simulação para o endereço válido do 
beneficiário, juntamente com o Termo de Acordo e com o Termo de Transação Judicial, conforme os Anexos I e 
II. 
§ 1º Na simulação, a ser encaminhada para o beneficiário com o Termo de Acordo (Anexo I) e com o Termo de 
Transação Judicial (Anexo II), constarão o nome do beneficiário, o número do benefício, o endereço e o código da 
APS, bem como a RMI original,  a Renda Mensal Inicial revista-RMIr, a Mensalidade Reajustada original-Mr, a 
Mensalidade Reajustada revista-MRr, e o montante das diferenças a serem pagas. 
§ 2º  Na hipótese de o beneficiário não receber o Termo de Acordo personalizado em sua residência, poderá 
encontrá-lo no site www.previdenciasocial.gov.br ou adquirir nas APS. 
Art. 4º A confirmação do ato revisional fica condicionada à assinatura do Termo de Acordo (Anexo I) pelos 
beneficiários e/ou pelos dependentes, bem como à homologação do Termo de Transação Judicial (Anexo II) pelos 
Juizados Especiais Federais ou Justiça Comum,  Federal ou Estadual, em que tramita a ação, sendo a revisão 
implementada a partir do recebimento da confirmação do acordo pela Dataprev, em meio magnético. 
§1º O primeiro pagamento mensal da MRr será efetuado pelo INSS até o segundo pagamento do benefício, a 
contar do recebimento pela Dataprev do Termo de Acordo (Anexo I) ou da homologação judicial do Termo de 
Transação Judicial (Anexo II), observando-se,  ainda, para fins de revisão e encaminhamento dos Termos aos 
beneficiários,  a seguinte programação: 
I - no mês de setembro de 2004, serão revistos os benefícios com número final 1 e 6; 
II - no mês de outubro de 2004, serão revistos os benefícios com número final 2, 5 e 7; 
III - no mês de novembro de 2004, serão revistos os benefícios com número final 3, 8 e 0; 
IV - no mês de dezembro de 2004, serão revistos os benefícios com número final 4 e 9. 
§ 2º A diferença decorrente da revisão, apurada a partir da competência agosto de 2004 até a data da 
implementação da revisão,  será paga em parcelas, mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente,  mês a mês, 
pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor-INPC/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, em 
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número de parcelas equivalente ao de meses decorridos entre o mês de agosto de 2004 e a data da implementação 
da revisão. 
Art. 5º O pagamento dos valores referentes às parcelas vencidas,  inclusive as natalinas nos últimos cinco anos 
anteriores ao mês de agosto de 2004, observados os artigos 6º e 9º da Lei N. 10.999, de 2004, de 2004, será 
efetuado em parcelas mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente, mês a mês, com base na variação do 
INPC/IBGE, aos segurados e dependentes beneficiários que até 31 de outubro de 2005 firmarem o Termo de 
Acordo (Anexo I) ou o Termo de Transação Judicial (Anexo II), observando os seguintes critérios: 
I - para os segurados ou dependentes que tenham ações ajuizadas em curso até o dia 26 de julho de 2004, 
observado o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 7º desta Instrução Normativa, o montante apurado será pago em 
parcelas mensais, da seguinte forma: 

VALOR IDADE QUANTIDADE DE PARCELAS 
Termo de Transação Judicial 

Igual ou superior a 70 anos 12 

Igual ou superior a 65 anos e menor que 70 anos
 

24 

Igual ou superior a 60 anos e menor que 65 anos
 

36 

Até  
R$ 2.000,00 

Menor que 60 anos 48 
 

Igual ou superior a 70 anos 24 

Igual ou superior a 65 anos e menor que 70 anos 36 
 

Igual ou superior a 60 anos e menor que 65 anos 48 
 

Entre  
R$2.000,01 

E R$ 5.000,00 

Menor que 60 anos 60 
 

Igual ou superior a 70 anos 
 

24 

Igual ou superior a 65 anos e menor que 70 anos 48 
 

Igual ou superior a 60 anos e menor que 65 anos 60 
 

Entrre 
R$ 5.000,00  

E R$ 7.200,00 

Menor que 60 anos 72 
 

Igual ou superior a 70 anos 
 

36 

Igual ou superior a 65 anos e menor que 70 anos 60 
 

Menor que 65 anos 72 
 

Igual ou superior a 60 anos e menor que 65 anos - 
 

A partir de  
R$ 7.200,01 

Menor que 60 anos - 
II – para os segurados ou dependentes que não tenham ajuizado ação até 26 de julho de 2004, o montante apurado 
será pago em parcelas mensais, da seguinte forma: 

VALOR IDADE QUANTIDADE DE PARCELAS 
Termo de acordo 

Igual ou superior a 70 anos 
 

24 

Igual ou superior a 65 anos e menor que 70 anos 36 
 

Igual ou superior a 60 anos e menor que 65 anos 48 
 

Até  
R$ 2.000,00 

Menor que 60 anos 60 
 

Igual ou superior a 70 anos 
 

36 Entre 
R$ 2.000,01 

E R$ 5.000,00 Igual ou superior a 65 anos e menor que 70 anos 48 
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Igual ou superior a 60 anos e menor que 65 anos 60 
 

Menor que 60 anos 72 
 

Igual ou superior a 70 anos 
 

36 

Igual ou superior a 65 anos e menor que 70 anos 60 
 

Igual ou superior a 60 anos e menor que 65 anos 72 
 

Entre  
R$ 5.000,01  

E R$ 7.200,00 

Menor que 60 anos 84 
 

Igual ou superior a 70 anos 
 

36 

Igual ou superior a 65 anos e menor que 70 anos 72 
 

Menor que 65 anos - 
 

Igual ou superior a 60 anos e menor que 65 anos 84 
 

A partir de 
R$ 7.200,01 

Menor que 60 anos 96 
 

§ 1º Os montantes de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo devem ser apurados e atualizados 
monetariamente, entre cada mês de competência e o mês de julho de 2004, inclusive, de acordo com os índices 
utilizados para atualização das parcelas pagas em atraso pela Previdência Social. 
§ 2º O valor de cada parcela mensal, a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo, será apurado de 
acordo com seguintes critérios: 
I - as parcelas relativas à primeira metade do período total de parcelamento corresponderão a 1/3 (um terço) do 
montante total apurado,  dividido pelo número de meses referentes à metade do número total de parcelas; 
II - as parcelas relativas à segunda metade do período total de parcelamento corresponderão a 2/3(dois terços) do 
montante total apurado, dividido pelo número de meses referentes à metade do número total de parcelas. 
§ 3º Apurados os montantes a que se refere o § 1º deste artigo, sobre cada parcela incidirá atualização monetária 
pela variação acumulada do INPC/IBGE entre o mês de agosto de 2004, inclusive,  e o mês imediatamente anterior 
ao do efetivo pagamento, utilizandose como estimativa para o último mês da série a média geométrica dos quatro 
meses imediatamente anteriores. 
§ 4º Os valores a que se refere o caput deste artigo, começarão a ser pagos em janeiro de 2005 ou até o segundo 
pagamento do benefício do segurado ou dependente, subseqüente: 
I - ao protocolo do Termo de Acordo no INSS, na hipótese do inciso II do caput deste artigo, quando este ocorrer a 
partir de dezembro 2004; 
II - à intimação da homologação judicial do Termo de Transação Judicial, na hipótese do inciso I do caput deste 
artigo, quando esta ocorrer a partir de dezembro de 2004. 
§ 5º A idade do segurado ou dependente, a ser considerada para fins de aplicação do disposto nos incisos I e II do 
caput deste artigo, será aquela apurada no dia 26 de julho de 2004. 
§ 6º Observada a disponibilidade orçamentária do Poder Executivo, fica o INSS autorizado a antecipar o 
pagamento previsto no caput: 
I - das parcelas devidas a partir do exercício de 2006, assegurada a preferência, em qualquer caso, aos mais idosos, 
conforme a escala de idades constante dos incisos I e II do caput deste artigo; 
II - aos dependentes ou sucessores de benefícios cessados,  que não tenham gerado novos benefícios; 
III - aos beneficiários de parcelas cujos valores sejam economicamente incompatíveis com os custos operacionais 
de seu pagamento mensal. 
§ 7º O pagamento dos atrasados será feito em parcela única nas seguintes situações: 
I - na hipótese de o titular ou qualquer de seus dependentes ser acometido de neoplasia maligna, nos termos do 
inciso XI do art.  20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990; 
II - quando o titular ou qualquer de seus dependentes for portador do vírus HIV; 
III - quando o titular ou qualquer de seus dependentes for acometido de doença terminal; 
IV - em qualquer hipótese, quando o saldo das parcelas a que se refere o caput for de até R$ 260,00 (duzentos e 
sessenta reais).   
§ 8º Para o segurado ou dependente que conte, em 26 de julho de 2004, com oitenta ou mais anos de idade, o 
pagamento dos atrasados será feito em até doze parcelas mensais, sendo a primeira de valor equivalente a 
cinqüenta por cento do total devido, ressalvado o direito de opção. 
§ 9º O valor da parcela mínima a ser paga aos segurados ou dependentes será de R$ 30,00 (trinta reais). 
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§ 10 O beneficiário ou dependente que se enquadrar nas situações descritas nos incisos I, II e III, do § 7º, deve 
apresentar, na APS mantenedora do benefício, relatório do médico assistente que será apreciado pela área da 
perícia médica, visando o enquadramento para recebimento dos valores em parcela única. 
Art. 6º Na ocorrência de óbito do segurado ou do dependente de benefício com direito à revisão durante o período 
de pagamento das parcelas a que se referem os incisos I e II do caput do art. 5º desta Instrução Normativa, todos os 
seus dependentes ou sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, expedido a requerimento dos 
interessados, independentemente de inventário ou arrolamento,  deverão se habilitar no INSS para receberem os 
valores proporcionais a sua cota parte. 
§ 1º O pagamento das parcelas aos sucessores será creditado,  observado a cota parte, por meio de Pagamento 
Alternativo de Benefícios  (PAB). 
§ 2º Na ocorrência de óbito do segurado ou de dependente de benefício do RGPS com direito à revisão, o Termo 
de Acordo ou de Transação Judicial será firmado por seus dependentes ou sucessores previstos na lei civil, 
observando-se: 
I - não havendo ação judicial, o Termo de Acordo (Anexo I),  com o alvará judicial, deverá ser apresentado à APS; 
II) caso haja ação ajuizada até 26 de julho de 2004, o Termo de Transação Judicial (Anexo II) deverá ser 
protocolizado no JEF ou na Justiça Comum, Federal ou Estadual em que tramita a ação, para a devida 
homologação judicial. 
 Art. 7º A Procuradoria Federal Especializada fica autorizada a propor transação, a ser homologada judicialmente 
nos processos em tramitação no JEF ou na Justiça Comum, Federal ou Estadual, em qualquer instância, relativos à 
matéria delimitada nos arts. 1º e 2º desta Lei. 
§ 1º A transação deverá versar, exclusivamente, sobre a revisão futura do benefício e sobre as parcelas vencidas, 
inclusive as natalinas, nos últimos cinco anos anteriores a agosto de 2004, com estrita observância do disposto no 
art. 5º, caput, inciso II e § 1º desta Instrução Normativa. 
§ 2º O montante das parcelas referidas no art. 5º terá como limite de pagamento o valor de sessenta salários-
mínimos, valor de fixação da competência dos Juizados Especiais Federais, no caso de ação de sua competência. 
§ 3º O disposto no § 2º deste artigo não se aplica às transações efetivadas nas ações judiciais que tramitam na 
esfera da Justiça Comum, Federal ou Estadual. 
§4º A proposta de transação judicial, a ser homologada pelo juiz da causa, não poderá incluir honorários 
advocatícios e juros de mora. 
§ 5º Orientar as APS quanto às dúvidas judiciais decorrentes de situações peculiares, entre as quais aquelas 
relativas ao cumprimento de decisões judiciais em que o INSS é compelido pelo Poder Judiciário ao cancelamento 
do Termo de Acordo.  
Art. 8º A assinatura do Termo de Acordo (Anexo I) ou de Transação Judicial (Anexo II), importará: 
I - na expressa concordância do segurado ou do dependente com a forma, prazos, montante e limites de valores 
definidos nesta Instrução Normativa; 
II - na desistência de processo judicial em curso, em qualquerinstância, e sua conseqüente extinção, assim como de 
seus eventuais recursos, nos termos do art. 269, inciso V, do Código de Processo Civil, quando o segurado ou seu 
dependente tiver ajuizado ação depois de 26 de julho de 2004; 
III - na expressa concordância do segurado ou do dependente com o Termo de Transação Judicial e a conseqüente 
extinção da ação judicial, nos termos do art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil, quando o segurado ou o 
dependente tiver ajuizado ação até 26 de julho de 2004; 
IV - na renúncia ao direito de pleitear na via administrativa ou judicial quaisquer valores ou vantagens decorrentes 
da mesma revisão prevista nesta Instrução Normativa, salvo em caso de comprovado erro material; 
V - na renúncia aos honorários advocatícios e aos juros de mora, quando devidos, bem como aos valores 
excedentes referentes ao § 2º, art. 7º. 
Parágrafo único. O segurado ou dependente que tenha ajuizado ação, depois de 26 de julho de 2004, deverá 
requerer ao juiz da causa a sua desistência, renunciando ao direito sobre o qual se funda a ação, nos termos do art. 
269, inciso V, do Código de Processo Civil,  juntando cópia da petição protocolizada ao Termo de Acordo a que se 
refere o art. 2º da Medida Provisória nº 201, de 2004. 
Art. 9º O beneficiário que aderir à proposta de revisão deverá,  quando do recebimento do Termo de Acordo ou de 
TransaçãoJudicial, preencher os dados faltantes, encaminhando-o nos termos do art. 2º desta Instrução Normativa. 
Parágrafo único. Comparecendo o beneficiário com o Termo de Transação Judicial às Agências do BB, CEF, ou 
APS, deve serorientado a entregar diretamente ao JEF ou na Justiça Comum, Federal ou Estadual em que se 
encontra processada a ação. 
Art. 10 O cancelamento dos Termos de Adesão IRSM, conforme parecer da Procuradoria Federal Especializada 
ocorrerá na situação em que já tenha sido processada a revisão do benefício e/ou o pagamento de atrasados na 
esfera judicial (RPV) em razão de decisão judicial, gerando, inclusive, desconto administrativo de eventuais 
valores pagos. 
§ 1º Nas demais situações, o cancelamento dos Termos de Adesão obedecerá aos seguintes critérios: 
I - quando o segurado assinar o Termo de Acordo sem mencionar a existência anterior de ação judicial, nessa 
hipótese, tendo o INSS ciência de que o beneficiário apresentou Termo de Acordo com omissão de ação judicial 
existente, deve enviar cópia do Termo de Acordo para a PFE-INSS, que, por sua vez, deve protocolizá-lo em juízo 
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e requerer a extinção do processo judicial nos termos do art. 7º da Lei nº 10.999 de 2004;  Nº 109, quinta-feira, 9 
de junho de 2005 28 1 ISSN 1677-7042 
II - na hipótese de celebração de Termo de Acordo com ajuizamento de ação depois de 26 de julho de 2004, a 
PFE-INSS deve tomar as medidas judiciais adequadas (entre as quais informar a celebração do acordo, requerer a 
manifestação do autor e a extinção do processo, nos termos do art. 7º da Lei 10.999/2004). A implementação do 
acordo deve ser efetivada após devolução do Termo com cópia do requerimento de desistência da ação, nos termos 
do art. 7º, § 1º, Lei nº 10.999 de 2004; 
III - havendo a celebração do Termo de Transação Judicial com ajuizamento de ação até 26 de julho de 2004, o 
INSS deve aguardar as informações da PFE-INSS acerca da homologação da transação, para fins de sua efetivação 
no sistema; 
IV - nas hipóteses em que o INSS obtém a informação da existência de ação judicial quando já implementado o 
Acordo, deverá informar o ocorrido à PFE-INSS, a fim de que promova as medidas legais. 
Art. 11. Ocorrendo pagamento concomitante ou em duplicidade de valores referentes à revisão prevista nesta 
Instrução Normativa,  fica o INSS autorizado a reaver administrativamente, por meio de desconto direto em 
benefício mantido pelo RGPS, os valores pagos indevidamente. 
Art. 12. Na hipótese de o pedido de revisão de segurado ou dependente ser efetuado pelos representantes abaixo 
indicados, juntamente com o Termo de Acordo (Anexo I), deverão ser entregues ao BB ou à CEF os seguintes 
documentos: 
I - procurador: procuração original específica para essa finalidade; 
II - tutor: cópia autenticada do Termo de Tutela; 
III - tutor nato: cópia autenticada da Certidão de Nascimento do tutelado; 
IV - curador: cópia autenticada do Termo de Curatela; 
V - administrador provisório: documento original ou cópia autenticada da Certidão de Andamento da Tutela ou 
Curatela. 
Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação e revoga a Instrução Normativa 
INSS/DC nº 109, de 17 de agosto de 2004. 
SAMIR DE CASTRO HATEM 

723234-fdadfasdfdsafasfdf 

R E S O L U Ç Õ E S  

 
28. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N. 04/2005, DE 30 DE MAIO DE 2005, TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 07.6.2005, 1º caderno, p. 75). 
CERTIFICO que o Órgão Especial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em sessão ordinária realizada 
nesta data, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e tendo em vista o contido no Proc. TRT MA nº 75313-
2002-000- 04-00-0, RESOLVEU, à unanimidade de votos, alterar a redação do inciso II do parágrafo único do 
artigo 1º da Resolução Administrativa nº 12/2002, com redação dada pela Resolução Administrativa nº 12/2004, 
que passa a ser a seguinte:  “II – NÍVEL FC-05: Secretários dos Gabinetes dos Diretores-Gerais de Coordenação 
Administrativa e Judiciária, Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas de 1º Grau, Coordenador de 
Desenvolvimento de Sistemas de 2º Grau, Coordenador de Desenvolvimento de Sistemas Administrativos,  
Coordenador de Desenvolvimento de Novas Tecnologias, Coordenador de Desenvolvimento de Internet e Intranet, 
e Coordenador de Planejamento”. A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Dou fé. Porto 
Alegre, 30 de maio de 2005. Cláudia Regina Schröder, Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial.-.-.-.-.-.-.- 
 

29. RESOLUÇÃO N. 359, DE 29 DE MARÇO DE 2004*, CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL (DOU 08.6.2005, Seção 1., 
p. 85). Estabelece a política de gestão das ações judiciais transitadas em julgado e arquivadas na Justiça Federal de 
primeiro e segundo graus e dá outras providências. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL,  no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o 
decidido no Processo nº 2003160770, em sessão de 4 de março de 2004, e  
Considerando que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 216, § 2º, dispõe que cabe à administração pública a 
gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem; 
Considerando a Lei nº 8.159/91, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e, em seu art. 
20, define a competência e o dever inerentes aos órgãos do Poder Judiciário Federal de proceder à gestão de 
documentos produzidos em razão do exercício de suas funções; 
Considerando a necessidade de preservar as ações judiciais transitadas em julgado de interesse para o patrimônio 
histórico e cultural da nação, conforme art. 62 da Lei nº 9.605/98; 
Considerando o art. 166 do CPC, que define os procedimentos para a autuação processual; 
Considerando os elevados custos alocados pela Justiça Federal de primeiro e segundo graus na construção ou 
aluguel de prédios para o armazenamento de ações judiciais transitadas em julgado,  bem como a impossibilidade 
de os arquivos acondicionarem adequadamente o volume de processos julgados, de modo que eles não se 
deteriorem; 
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Considerando que a guarda e a eliminação de documentos,  entre os quais as ações judiciais transitadas em 
julgado, exigem uma análise criteriosa para sua realização, garantindo a preservação de direitos; 
Considerando a competência do Conselho da Justiça Federal em estabelecer normas gerais de procedimentos 
administrativos e atividades auxiliares comuns que necessitem de uniformização na Justiça Federal de primeiro e 
segundo graus (Lei nº 8.472/92), resolve: 
Art. 1º Definir a política de gestão das ações judiciais transitadas em julgado e arquivadas, no âmbito da Justiça 
Federal de primeiro e segundo graus, para fins de guarda e eliminação. 
Art. 2º Determinar que são de guarda permanente as ações criminais, as ações coletivas, as ações condenatórias 
sem execução e as inominadas que versem sobre Direito Ambiental, desapropriações,  privatizações, direitos 
indígenas, direitos humanos, tratados internacionais,  e as que constituírem precedentes de súmulas. 
§ 1º Também são consideradas de guarda permanente as ações pertencentes ao período de 1890 a 1973. 
§ 2º O inteiro teor de sentenças, acórdãos e despachos terminativos são documentos de guarda permanente e 
devem ser recolhidos imediatamente após sua publicação às unidades arquivísticas,  que serão responsáveis por 
sua gestão. 
Art. 3º Instituir a Tabela de Temporalidade das Ações Transitadas em Julgado da Justiça Federal de primeiro e 
segundo graus  (anexo I). 
Art. 4º Autorizar, no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, a eliminação das ações judiciais 
transitadas em julgado e definitivamente arquivadas, de acordo com os critérios determinados nesta resolução, 
obedecendo ao fluxo do anexo II.  
Parágrafo único. Com exceção das ações judiciais transitadas em julgado definidas como de guarda permanente, 
será preservada uma amostra representativa do universo dos julgados, obtida com base em fórmula estatística 
definida no anexo III. 
Art. 5º Facultar ao magistrado a formulação de proposta fundamentada de guarda definitiva de processo em que 
atue. 
Art. 6º Estabelecer que a eliminação de ações judiciais transitadas em julgado será precedida por publicação de 
Edital de Eliminação,  contendo o nome das partes e o número do processo, suas respectivas datas de distribuição 
e de arquivamento definitivo, publicado com antecedência de 45 dias da data prevista para a efetiva eliminação. 
Parágrafo único. As partes interessadas nos processos a serem eliminados poderão, a suas expensas, requisitar os 
autos para guarda particular, por meio de petição ao diretor da unidade administrativa à qual o Arquivo esteja 
vinculado. 
Art. 7º Determinar que os recursos que formarem autos e os embargos à execução não podem ser eliminados 
separadamente, devendo ser remetidos à origem, seguindo a destinação do feito principal. 
Art. 8º Definir que os precatórios não são documentos de guarda permanente e, por se tratarem de exercício de 
função materialmente administrativa, conforme o art. 730 do CPC, seu prazo de guarda é regulamentado pela 
Resolução nº 217/99 CJF, que disciplina o Programa de Gestão de Documentos da Administração Judiciária da 
Justiça Federal de primeiro e segundo graus. 
Art. 9º A eliminação das ações judiciais transitadas em julgado realizar-se-á observando critérios de preservação 
ambiental, a qual será levada a efeito, preferencialmente, por meio da reciclagem do material descartado. 
Art. 10. Às Comissões Permanentes de Avaliação Documental nos Tribunais Regionais Federais e aos Grupos 
Permanentes de Avaliação de Documentos nas Seções Judiciárias, instituídos pelos arts. 4º e 5º da Resolução nº 
217/99, compete: 
I - coordenar a aplicação dos procedimentos estabelecidos por esta Resolução; 
II - proceder à avaliação casuística dos processos definidos como passíveis de eliminação, com vista a selecionar 
aqueles que pela sua peculiaridade devem ser preservados permanentemente para composição da memória 
institucional; 
III - analisar a proposta de guarda definitiva feita por magistrado e pronunciar-se acerca do seu acolhimento. 
Art. 11. Compete às unidades arquivísticas da Justiça Federal de primeiro e segundo graus facultar aos solicitantes 
o desarquivamento e a carga das ações judiciais transitadas em julgado, bem como autenticar cópias de peças das 
mesmas. 
§ 1° Excluem-se desta competência aquelas ações judiciais transitadas em julgado cujo acesso esteja limitado pela 
legislação nacional. 
§ 2° Pedidos relativos a desentranhamento de documentos e emissão de certidões são de competência exclusiva 
das Secretarias de Varas ou Turmas. 
Art. 12. A Comissão Técnica Interdisciplinar para Gestão de Documentos da Justiça Federal, instituída pela 
Portaria nº 159/98 do Conselho da Justiça Federal elaborará manual específico com orientações para a 
aplicabilidade das normas previstas nesta Resolução e ministrará treinamentos a servidores envolvidos no processo 
de seleção. 
Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  Ministro NILSON NAVES 
(*) Republicada por ter saído, no DOU de 05/04/2004, Seção 1 pág.  236, com incorreção no original 
 

30. RESOLUÇÃO N. 434, DE 02 DE JUNHO DE 2005. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (DOU 09.6.2005, 
Seção 1, p. 42).CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR. Altera a 
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Resolução/CODEFAT nº 409, de 28 de outubro de 2004, o Regulamento do Fundo de Aval para Geração de Emprego e 
Renda - FUNPROGER, e dá outras providências. 
O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, em face do que estabelece o inciso 
XVII do art.  19 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, e tendo em vista o que estabelece a Lei nº 9.872, de 23 
de novembro de 1999, alterada pela Lei nº 10.360, de 27 de dezembro de 2001, e a Lei nº 11.110, de 25 de abril de 
2005, resolve: 
Art. 1º Alterar caput e o § 1º do art. 1º da Resolução nº 409/2004, que passa vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 1º Autorizar a destinação pelo Banco do Brasil S/A do valor proveniente da diferença entre a aplicação da 
taxa média referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC e da Taxa de Juros de Longo prazo - 
TJLP na remuneração dos saldos disponíveis de depósitos especiais do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, 
mantidos no Banco, destinados aos financiamentos do PROGER Urbano e Rural, ainda não liberados aos 
tomadores finais dos financiamentos, para o FUNPROGER. 
§ 1º A destinação dos recursos de que trata o caput deste artigo fica limitada à importância de R$ 200.000.000,00 
(duzentos milhões de reais), para a constituição do FUNPROGER, observada a reserva mínima de liquidez de que 
trata o art. 9º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990, com a redação dada pela Lei nº 8.352, de 28 de dezembro de 
1991.” (NR) 
Art. 2º Alterar o Regulamento do Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda - FUNPROGER, de que trata 
a Resolução/CODEFAT nº 409, de 28 de outubro de 2004, para cobertura de operações de crédito no âmbito do 
Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado - PNMPO, dando nova redação ao seu Preâmbulo, aos 
itens 1.1; 3.1; 6.2, a, b; e acrescentando os itens 6.1.1.1 e 6.4.1, na forma do Anexo desta Resolução. 
Art. 3º Fixar em até R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) o volume máximo a ser garantido pelo 
FUNPROGER, no âmbito das linhas de créditos especiais PROGER - Novo Empreendedor,  PROGER - Jovem 
Empreendedor e no âmbito do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado - PNMPO, conforme 
estabelecido no item 5.3.1 do Regulamento do Fundo de Aval para Geração de Emprego e Renda - FUNPROGER 
aprovado por este Conselho. 
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
LOURIVAL NOVAES DANTAS 
Presidente do Conselho 
 

31. RESOLUÇÃO N. 438, DE 30 DE MAIO DE 2005, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONSELHO DA JUSTIÇA 
FEDERAL (DOU  10.6.2005, Seção 1, 365-366). Regulamenta, no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, os 
procedimentos relativos à expedição de requisições,  ao cumprimento da ordem cronológica dos pagamentos, ao saque e levantamento 
dos depósitos. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL,no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o 
decidido no Processo nº 2001160655, em sessão realizada no dia 30 de maio de 2005, resolve: 
Titulo I 
Das Requisições de Pagamento 
Art. 1º O pagamento de quantia certa a que for condenada a Fazenda Pública será feito nos termos desta 
Resolução, facultada a utilização de meio eletrônico conforme regulamentação a ser expedida em cada Região. 
Parágrafo único. Compete ao Presidente do respectivo Tribunal Regional Federal aferir a regularidade formal das 
requisições,  bem como assegurar a obediência à ordem de preferência de pagamento dos créditos, nos termos 
preconizados na Constituição Federal e nesta Resolução. 
Art. 2º Considera-se Requisição de Pequeno Valor – RPV aquela relativa a crédito cujo valor atualizado, por 
beneficiário, seja igual ou inferior a: 
I - sessenta salários mínimos, se devedora for a Fazenda Federal (art. 17, § 1º, da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 
2001); 
II - quarenta salários mínimos, ou o valor estipulado pela legislação local, se devedora for a Fazenda Estadual ou a 
Fazenda Distrital  (art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT); 
III - trinta salários mínimos, ou o valor estipulado pela legislação local, se devedora for a Fazenda Municipal (art. 
87 do ADCT). 
§1º Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa de pequeno valor, após o trânsito em julgado da sentença ou 
do acórdão, o Juiz expedirá requisição, em duas vias, quando o devedor for a União,  suas autarquias e fundações. 
§2º As vias de requisição serão encaminhadas simultaneamente,  sendo a primeira ao Presidente do Tribunal 
Regional Federal,  que tomará as providências estabelecidas no art. 7º da presente Resolução e, no que couber, na 
lei que disciplina a matéria, e a segunda à entidade devedora, facultada a utilização de meio eletrônico, conforme 
dispuser a regulamentação de cada Tribunal. 
§3º No caso de créditos de responsabilidade da Fazenda Estadual,  Municipal e Distrital, de suas autarquias e 
fundações, bem assim dos conselhos de fiscalização profissional e da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
- ECT (DL nº 509/69, art. 12), as requisições serão encaminhadas pelo Juízo da execução ao próprio devedor, 
fixando-se o prazo de sessenta dias para o respectivo depósito diretamente na vara de origem, respeitados os 
limites previstos no art. 87 do ADCT. 
Art. 3º O pagamento de valores superiores aos limites previstos no artigo anterior serão requisitados mediante 
precatório, exceto em caso de expressa renúncia ao valor excedente daqueles limites junto ao Juízo da execução. 
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Parágrafo único. Serão também requisitados por meio de precatório os pagamentos parciais, complementares ou 
suplementares de qualquer valor, quando a importância total do crédito executado, por beneficiário, for superior 
aos limites estabelecidos no artigo anterior. 
Art. 4º Em caso de litisconsórcio, para efeito do disposto nos arts. 2º e 3º desta Resolução, será considerado o valor 
devido a cada litisconsorte, expedindo-se, simultaneamente, se for o caso, RPV's e requisições mediante 
precatório. 
Parágrafo único. Ao advogado é atribuída a qualidade de beneficiário, e seus honorários sucumbenciais deverão 
ser considerados como parcela autônoma, não sujeita ao rateio entre credores para fins de classificação do 
requisitório como de pequeno valor. 
Art. 5º Se o advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe cabe por força de honorários, deverá 
juntar aos autos o respectivo contrato, antes da expedição da requisição. 
§1º Após a apresentação da requisição no Tribunal, os honorários contratuais não poderão ser destacados (art. 22, 
§ 2º, da Lei nº 8.906, de 1994), procedimento este vedado no âmbito da instituição bancária oficial, nos termos do 
art. 10 da Lei Complementar nº 101/2000. 
§2º A parcela da condenação comprometida com honorários de advogado por força de ajuste contratual não perde 
sua natureza, e dela, condenação, não pode ser destacada para efeitos da espécie de requisição; conseqüentemente, 
o contrato de honorários de advogado não transforma em alimentar um crédito comum, nem substitui uma 
hipótese de precatório por requisição de pequeno valor. 
Art. 6º O juiz da execução informará na requisição os seguintes dados constantes do processo: 
I - número do processo de execução e data do ajuizamento do processo de conhecimento; 
II - natureza da obrigação (assunto) a que se refere o pagamento e, em se tratando de indenização por 
desapropriação de 
imóvel residencial, indicação de seu enquadramento ou não no art.  78, § 3º, do ADCT; 
III - nomes das partes e de seus procuradores; 
IV - nomes e números no CPF ou no CNPJ dos beneficiários,  inclusive quando se tratar de advogados, peritos, 
incapazes,  espólios, massas falidas, menores e outros; 
V - natureza do crédito (comum ou alimentar) e espécie da requisição (RPV ou precatório); 
VI - valor individualizado por beneficiário e valor total da requisição; 
VII - data-base considerada para efeito de atualização monetária dos valores; 
VIII - data do trânsito em julgado da sentença ou acórdão no processo de conhecimento; 
IX - data de preclusão da oposição ao título executivo, quando este for certo e líquido, ou, se o título não for certo 
e líquido, a data em que, após citação regular do devedor, transitou em julgado a decisão ou a sentença de 
liquidação; 
X - em se tratando de requisição de pagamento parcial,  complementar, suplementar ou correspondente a parcela 
da condenação comprometida com honorários de advogado por força de ajuste contratual, o valor total, por 
beneficiário, do crédito executado. 
§1º Tratando-se de requisição de pagamento a ser expedida por Juizado Especial Federal, após o trânsito em 
julgado da sentença,  o juiz expedirá requisição indicando os seguintes dados: 
I - número do processo e data do ajuizamento da ação; 
II - natureza da obrigação (assunto) a que se refere o pagamento; 
III - nomes das partes e de seus procuradores; 
IV - nomes e números no CPF ou no CNPJ dos beneficiários, inclusive quando se tratar de advogados, peritos, 
incapazes, espólios, massas falidas, menores e outros; 
V - natureza do crédito (comum ou alimentar) e espécie da requisição (RPV ou precatório); 
VI - valor individualizado por beneficiário e valor total da requisição; 
VII - data-base considerada para efeito de atualização monetária dos valores; 
VIII - data do trânsito em julgado da sentença ou acórdão. 
§2º Ausentes quaisquer dos dados especificados, a requisição não será considerada para efeito algum, cabendo ao 
Tribunal restituíla à origem.   
Art. 7º Em se tratando de crédito de pequeno valor de responsabilidade da União, suas autarquias ou fundações de 
direito público, o Tribunal organizará, mensalmente, a relação das requisições,  em ordem cronológica, com os 
valores por beneficiário, encaminhando-a à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças do Conselho da 
Justiça Federal e ao representante legal da entidade devedora. 
Art. 8º Os valores das requisições mediante precatório sujeito a parcelamento serão atualizados nos Tribunais e 
pagos nos termos do art. 78 do ADCT. 
Parágrafo único. Nenhuma das parcelas a que se refere o caput deste artigo terá valor inferior ao definido no art. 2º 
desta Resolução, exceto o resíduo. 
Art. 9º Para efeito da atualização monetária de que trata este instrumento, será utilizado o Índice de Preços ao 
Consumidor Ampliado - Série Especial - IPCA-E, divulgado pelo IBGE, ou aquele que vier a substituí-lo. 
Título II 
Da Ordem Cronológica de Pagamento 
Art. 10. O pagamento das requisições obedecerá estritamente à ordem cronológica de apresentação nos Tribunais. 
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Parágrafo único. Na hipótese da inexistência de créditos orçamentários, será obedecida a ordem cronológica por 
entidade em cada Tribunal. 
Art. 11. As requisições de natureza alimentar serão pagas com precedência às demais, ainda que existam 
requisições de natureza comum recebidas anteriormente nos Tribunais. 
Parágrafo único. A precedência prevista no caput deste artigo fica condicionada à existência dos créditos 
respectivos. 
Art. 12. O Juízo da execução, em se tratando de precatório,  antes do encaminhamento ao Tribunal, intimará as 
partes do teor da requisição. 
Art. 13. No Tribunal, a requisição não poderá sofrer alteração que implique aumento da despesa prevista no 
orçamento, bem assim que modifique a natureza do crédito; num caso e noutro, a requisição deverá ser cancelada 
e novamente expedida. 
§1º Após a expedição da requisição, ou a efetivação do depósito de que trata o art. 17, será feito o cancelamento 
por solicitação imediata do Juízo da execução ao Presidente do Tribunal. 
§2º Incidentes que não impliquem o cancelamento da requisição resultarão na suspensão do pagamento, solicitada 
de imediato pelo Juízo da execução ao Presidente do Tribunal, seguindo-se o depósito judicial do montante da 
requisição, que ficará indisponível até a solução das pendências. 
Art. 14. Realizado o depósito em instituição bancária oficial  (Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil S/A), 
e havendo o cancelamento da requisição ou a retificação para menor, pelo Juízo da execução, os recursos 
correspondentes serão devolvidos ao Tribunal. 
Art. 15. A retificação de erro material ocorrido no Tribunal dependerá de decisão do Presidente, e o pagamento 
estará condicionado à disponibilidade orçamentária. 
Art. 16. No caso de penhora, arresto, seqüestro ou sucessão causa mortis, os valores já depositados serão 
convertidos em depósito judicial, indisponível, à ordem do Juízo, até ulterior deliberação sobre a titularidade do 
crédito. 
Título III 
Do Saque e Levantamento dos Depósitos 
Art. 17. Os valores destinados aos pagamentos decorrentes de precatórios e de requisições de pequeno valor serão 
depositados pelos Tribunais Regionais Federais em instituição bancária oficial,  abrindo-se conta remunerada e 
individualizada para cada beneficiário. 
§1º Os saques correspondentes a precatórios de natureza alimentícia e a requisições de pequeno valor serão feitos 
independentemente de alvará e reger-se-ão pelas normas aplicáveis aos depósitos bancários 
§2º Os depósitos relativos a precatórios de natureza comum serão liberados mediante alvará. 
§3º Os valores sacados, com ou sem expedição de alvará, estarão sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte, 
nos termos da lei. 
Art. 18. O Tribunal Regional Federal comunicará a efetivação do depósito ao Juízo da execução e este cientificará 
as partes. 
Art. 19. Qualquer fato que impeça o saque será imediatamente comunicado, pelo Juízo da execução, ao Presidente 
do Tribunal, que determinará o bloqueio até decisão final. 
Art. 20. Os precatórios e requisições de pequeno valor expedidos pelas varas estaduais com competência delegada 
serão levantados mediante expedição de alvará pelo Juízo da execução. 
Título IV 
Disposições Finais e Transitórias 
Art. 21. O saque sem expedição de alvará (art. 17, § 2º) é permitido relativamente às requisições de pequeno valor 
expedidas pelas varas federais e Juizados Especiais Federais a partir de 1º de janeiro de 2005, bem como aos 
precatórios de natureza alimentícia autuados nos Tribunais após 1º de julho de 2004. 
Art. 22. Ficam revogadas as Resoluções nºs 263, de 21 de maio de 2002; 271, de 08 de agosto de 2002; 373, de 25 
de maio de 2004; 399, de 26 de outubro de 2004, e 429, de 14 de abril 2005. 
Art. 23. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
Ministro EDSON VIDIGAL 

 
32. RESOLUÇÃO N. 447, DE 9 DE JUNHO DE 2005, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSELHO DE JUSTIÇA 

FEDERAL (DOU 13.6.2005, Seção 1, pp. 146-147).  Regulamenta a licença por motivo de doença em pessoa da família 
de que trata o artigo 83, da Lei nº 8.112, de 1990, no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. 
O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL,  no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 
o decidido no Processo nº 2004161716, em sessão realizada no dia 30 de maio de 2005, resolve: 
Art. 1º Esta resolução disciplina a concessão de licença por motivo de doença em pessoa da família prevista no art. 
83 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, aos servidores do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e 
segundo graus. 
Art. 2º Poderá ser concedida, mediante comprovação por junta médica oficial, licença ao servidor por motivo de 
doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e do enteado, ou de dependente 
que viva às suas expensas e conste de seus assentamentos funcionais.  
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§ 1º Onde não houver junta médica oficial, a comprovação poderá se dar por junta médica credenciada pela Seção 
Judiciária respectiva ou solicitada junto aos demais órgãos da Administração Pública. 
§ 2º Para o deferimento da licença, será necessário que a assistência direta do servidor seja indispensável e que não 
haja possibilidade de ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário. 
Art. 3º A comprovação do grau de parentesco é produzida por um dos seguintes documentos: 
I - Certidão de Nascimento; 
II - Certidão de Casamento; 
III - Escritura declaratória, quando companheiro. 
Parágrafo único. Na hipótese de a pessoa enferma já constar dos assentamentos individuais do servidor, fica 
dispensada a apresentação dos documentos de que trata este artigo. 
Art. 4º A licença será concedida pelos seguintes prazos: 
I - sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, por até trinta dias, podendo ser prorrogada por até trinta dias. 
II - sem remuneração, por mais até noventa dias, se decorridos os sessenta dias a que se refere o inciso anterior, 
observados os requisitos do art. 2º desta Resolução. 
§ 1º As prorrogações a que se refere os incisos I e II deste artigo serão deferidas mediante novos laudos de junta 
médica oficial,  observado o §1º do art. 2º desta Resolução. 
§ 2° Durante a fruição de licença, o servidor ocupante de função comissionada ou cargo comissionado perceberá 
apenas a remuneração do cargo efetivo, mantida a titularidade do cargo ou função. 
§ 3° É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença por motivo de doença em pessoa 
da família. 
Art. 5º Para os efeitos desta Resolução, consideram-se: 
I - médico-assistente: aquele que presta assistência à pessoa da família do servidor em quaisquer das 
especialidades médicas, seja ele do setor público ou privado, responsável pelo diagnóstico e tratamento das 
patologias de que aquela esteja acometida; 
II - médico-perito: aquele, investido em função pericial, pertencente ao Quadro de Pessoal do Conselho ou da 
Justiça Federal de primeiro e segundo graus, que procederá ao exame médico, à inspeção ou perícia médica; 
III - junta médica oficial: aquela designada formalmente pelo Presidente do Conselho da Justiça Federal, 
Presidente do Tribunal Regional Federal ou Diretor do Foro, composta de três membros da área médica. 
§ 1º Para fins desta resolução equipara-se a médico-assistente o odontólogo. 
§ 2º Sempre que julgar necessário, a junta médica poderá requisitar a participação de outros médicos ou 
profissionais especializados. 
Art. 6º Para requerer a licença, o servidor deverá comunicarse com a sua chefia imediata e comparecer ao órgão 
competente,  apresentando o atestado médico para fins de homologação pela junta médica oficial, ressalvado o 
disposto no § 1º do art. 2º desta Resolução. 
§ 1º Na impossibilidade de comparecimento, o servidor deverá encaminhar o atestado médico ao órgão 
competente. 
§ 2º Na hipótese do § 1º, a junta médica oficial procederá, se necessário, à inspeção médica domiciliar ou 
hospitalar, no prazo de até dois dias úteis após a entrega do atestado médico no órgão competente. 
§ 3º O atestado médico, fornecido pelo médico-assistente deverá conter o nome do servidor e do paciente, a 
relação de parentesco entre estes, a imprescindibilidade da assistência direta pelo servidor e o período necessário 
de afastamento. 
§ 4º O atestado médico de que trata o § 3º somente produzirá efeitos após homologação pela junta médica oficial. 
Art. 7º Nos casos de prorrogação, o servidor deverá apresentar ou encaminhar novo atestado médico até dois dias 
úteis antes do término da licença procedendo-se à reavaliação médica, na forma do art. 6º. 
Parágrafo único. A licença concedida dentro do prazo de sessenta dias a contar do término da anterior será 
considerada como prorrogação, conforme art. 82 da Lei nº 8.112, de 1990. 
Art. 8º Não será concedida licença por motivo de doença em pessoa da família durante o período em que o 
servidor se encontrar afastado por quaisquer dos motivos previstos em lei, regulamento ou norma interna. 
Art. 9º A licença se inicia no dia do início da doença ou do evento, conforme se dispuser em atestado médico, e 
termina no último dia fixado para o afastamento, seja útil ou não. 
Parágrafo único. São considerados como licença os sábados,  domingos, feriados e pontos facultativos intercalados 
entre licenças consecutivas por motivo de doença em pessoa da família, sem retorno do servidor ao serviço. 
Art. 10. O período de licença, com remuneração, será contado apenas para os efeitos de aposentadoria e 
disponibilidade. 
Parágrafo único. O período de licença sem remuneração contará apenas para aposentadoria e desde que mantido o 
vínculo com o Plano de Seguridade Social do Servidor Público, mediante recolhimento mensal da respectiva 
contribuição, no mesmo percentual devido pelos servidores em atividade, que terá como base de cálculo a 
remuneração contributiva do cargo efetivo a que faria jus se em exercício estivesse, computando-se para esse 
efeito, inclusive, as vantagens pessoais, nos termos do art. 183 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com 
as alterações da Lei nº 10.667, de 14 de maio de 2003. 
Art. 11. Não faz jus à licença, o servidor sem vinculo efetivo com a administração pública federal direta, 
autárquica ou fundacional. 
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Art. 12. O período em que o servidor esteve afastado, com ou sem remuneração, suspende o período de estágio 
probatório. 
Art. 13. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho da Justiça Federal. 
Art. 14. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário. 
Ministro EDSON VIDIGAL 
 

33. RESOLUÇÃO N. 105, DE 15 DE JUNHO DE 2005, SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS. 
CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA  E DO ADOLESCENTE (DOU 23.6.2005, Seção 1, pp. 7-9). 
Dispõe sobre os Parâmetros para Criação e Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente e 
dá outras providências.  
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 
CONANDA,  no uso das atribuições legais estabelecidas na Lei n.º 8.242, de 12 de outubro de 1991 e no no 
Decreto n° 5.089 de 20 de maio de 2004, em cumprimento ao que estabelecem o art.227 caput e §7º da 
Constituição Federal e os artigos 88, incisos II e III, 90, parágrafo único,  91, 139, 260, § 2º e 261, parágrafo 
único, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal nº 8.069/90, e a deliberação do Conanda, em 
sua 128ª Assembléia Ordinária, realizada nos dias 14, 15 e 16 de junho de 2005, resolve: 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
SEÇÃO I 
DAS REGRAS E PRINCÍPIOS GERAIS 
Art. 1º Ficam estabelecidos os Parâmetros para a Criação e Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança 
e do Adolescente em todo o território nacional, nos termos do art.88, inciso II,  do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, e artigos. 227, §7º da Constituição Federal, como órgãos deliberativos da política de promoção dos 
diretos da criança e do adolescente, controladores das ações em todos os níveis no sentido da implementação desta 
mesma política e responsáveis por fixar critérios de utilização através de planos de aplicação do Fundo dos 
Direitos da Criança e do Adolescente,  incumbindo-lhes ainda zelar pelo efetivo respeito ao princípio da prioridade 
absoluta à criança e ao adolescente, nos moldes do previsto no art.4º, caput e parágrafo único, alíneas “b”, “c” e 
“d”  combinado com os artigos 87, 88 e 259, parágrafo único, todos da Lei nº 8.069/90 e art.227, caput, da 
Constituição Federal.   
Parágrafo Único. Entende-se por parâmetros os referenciais e limites legais que devem nortear a criação e o 
funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, a serem respeitados pela legislação 
específica, regimentos internos e normas correlatas,  bem como pelos seus próprios membros e poder executivo 
correspondente, em obediência às regras e princípios estabelecidos pela Lei nº 8.069/90 e Constituição Federal. 
Art. 2º. Na União, nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios haverá um único Conselho dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, composto paritariamente de representantes do governo e da sociedade civil organizada, 
garantindo a participação popular no processo de discussão, deliberação e controle da política de atendimento 
integral aos direitos da criança e ao adolescente, que compreende as políticas sociais básicas e demais políticas 
necessárias à execução das medidas protetivas e socioeducativas dispostas nos artigos 87, 101 e 112 da Lei nº 
8.069/90.  
§ 1º. O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá ser criado por lei, integrando a estrutura de 
Governo Federal,  dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com total autonomia decisória quanto às 
matérias de sua competência; 
§ 2º. As decisões tomadas pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, no âmbito de suas atribuições 
e competências vinculam as ações governamentais e da sociedade civil organizada em respeito aos princípios 
constitucionais da participação popular e da prioridade absoluta à criança e ao adolescente. 
§ 3º. Descumpridas suas deliberações o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente representará ao 
Ministério Publico para as providencias cabíveis e aos demais órgãos legitimados no art.210 da Lei nº 8.069/90 
para demandar em Juízo por meio do ingresso de ação mandamental ou ação civil pública. 
Art. 3º. Na forma do disposto no art.89, da Lei nº 8.069/90,  a função de membro do Conselho dos Direitos da 
Criança e do Adolescente é considerada de interesse público relevante e não será remunerada em qualquer 
hipótese. 
Parágrafo Único. Caberá à administração pública, no nível correspondente, o custeio ou reembolso das despesas 
decorrentes de transporte, alimentação e hospedagem dos membros do Conselho dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, titulares ou suplentes, para que se façam presentes às reuniões ordinárias e extraordinárias, bem 
como a eventos e solenidades nos quais representarem oficialmente o Conselho,  para o que haverá dotação 
orçamentária específica. 
SEÇÃO II 
DA ESTRUTURA NECESSÁRIA AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS 
Art. 4º. Cabe à administração pública, no nível correspondente,  fornecer recursos humanos e estrutura técnica, 
administrativa e institucional necessários ao adequado e ininterrupto funcionamento do Conselho dos Direitos da 



ATUALIZAÇÃO  LEGISLATIVA  Nº  1.206 54

Criança e do Adolescente, devendo para tanto instituir dotação orçamentária específica sem ônus para o Fundo dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. 
§ 1º. A dotação orçamentária a que se refere o caput deste artigo deverá contemplar os recursos necessários ao 
custeio das atividades desempenhadas pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente,  inclusive para as 
esas com capacitação dos conselheiros; 
§ 2º. Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente deverão contar com espaço físico adequado para o 
seu funcionamento,  cuja localização será amplamente divulgada, devendo ser dotado de todos os recursos 
necessários ao seu regular funcionamento. 
SEÇÃO III 
DA PUBLICAÇÃO DOS ATOS DELIBERATIVOS 
Art. 5º. Os atos deliberativos dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente deverão ser publicadas nos 
órgãos oficiais e/ou na imprensa local, seguindo as mesmas regras para publicação dos demais atos do Executivo. 
Parágrafo Único. A aludida publicação deverá ocorrer na primeira oportunidade subseqüente à reunião dos 
Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO E MANDATO 
SEÇÃO I 
DOS REPRESENTANTES DO GOVERNO 
Art. 6º. Os representantes do governo junto aos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente deverão ser 
designados pelo Chefe do Executivo no prazo máximo de 30 (trinta) dias após à sua posse. 
§ 1º. De acordo com a estrutura administrativa dos diversos níveis de governo deverão ser designados 
prioritariamente, representantes dos setores responsáveis pelas políticas sociais básicas, direitos humanos e da área 
de finanças e planejamento; 
§ 2º. Para cada titular, deverá ser indicado um suplente, que substituirá aquele em caso de ausência ou 
impedimento, de acordo com o que dispuser o regimento interno do Conselho dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 
§ 3º O exercício da função de conselheiro, titular e suplente,  requer disponibilidade para efetivo desempenho de 
suas funções em razão do interesse publico e da prioridade absoluta assegurado aos direitos da criança e do 
adolescente. 
Art. 7º. O mandato do representante governamental no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente está 
condicionado à manifestação expressa por ato designatório da autoridade competente. 
§ 1º. O afastamento dos representantes dos governos junto aos Conselhos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente deverá ser previamente comunicado e justificado, evitando prejudicar as atividades do conselho; 
§ 2º. A autoridade competente deverá designar o novo conselheiro governamental no prazo máximo da assembléia 
ordinária subseqüente ao afastamento que alude o parágrafo anterior. 
SEÇÃO II 
DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE 
CIVIL ORGANIZADA 
Art. 8º. A representação da sociedade civil garantirá a participação da população por meio de organizações 
representativas. 
§ 1º. Poderão participar do processo de escolha organizações da sociedade civil constituídas há pelo menos dois 
anos com atuação no âmbito territorial correspondente. 
§ 2º. A representação da sociedade civil nos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, diferentemente 
da representação governamental, não poderá ser previamente estabelecida, devendo submeter-se periodicamente 
ao processo de escolha; 
 § 3º. O processo de escolha dos representantes da sociedade civil junto aos Conselhos dos Direitos da Criança e 
do Adolescente proceder-se-á da seguinte forma: 
a) convocação do processo de escolha pelo conselho em até 60 dias antes de término do mandato; 
b) designação de uma comissão eleitoral composta por conselheiros representantes da sociedade civil para 
organizar e realizar o processo eleitoral; 
c) o processo de escolha dar-se-á exclusivamente através de assembléia especifica. 
§ 4º. O mandato no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente pertencerá à organização da sociedade 
civil eleita, que indicará um de seus membros para atuar como seu representante; 
§ 5º. A eventual substituição dos representantes das organizações da sociedade civil no Conselho dos Direitos da 
Criança e do Adolescente deverá ser previamente comunicada e justificada, não podendo prejudicar as atividades 
do Conselho; 
§ 6º. O Ministério Público deverá ser solicitado para acompanhar e fiscalizar o processo eleitoral dos 
representantes das organizações da sociedade civil. 
Art. 9º. É vedada a indicação de nomes ou qualquer outra forma de ingerência do Poder Publico sobre o processo 
de escolha dos representantes da sociedade civil junto aos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
Art. 10. O mandato dos representantes da sociedade civil junto aos Conselhos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente será de 02 (dois) anos. 
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Parágrafo Único - A legislação competente, respeitando as necessidades locais, estabelecerá os critérios de 
reeleição da organização da sociedade civil à sua função, devendo em qualquer caso submeter-se a nova eleição, 
vedada a prorrogação de mandatos ou a recondução automática. 
SEÇÃO III 
DOS IMPEDIMENTOS, DA CASSAÇÃO E DA PERDA 
DO MANDATO 
Art. 11. Não deverão compor os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, no âmbito do seu 
funcionamento: 
I - Conselhos de políticas públicas; 
II - Representantes de órgão de outras esferas governamentais; 
III - Representantes que exerçam simultaneamente cargo ou função comissionada de órgão governamental e de 
direção em organização da sociedade civil; 
IV - Conselheiros Tutelares. 
Parágrafo Único - Não deverão compor os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, na forma deste 
artigo, a autoridade judiciária, legislativa e o representante do Ministério Publico e da Defensoria Pública com 
atuação na área da criança e do adolescente ou em exercício na comarca no foro regional, Distrital e Federal. 
Art. 12. A lei local deverá dispor sobre as situações em que os representantes do governo e das organizações da 
sociedade civil poderão ter seus mandatos suspensos ou cassados, notadamente quando: 
I - for constatada a reiteração de faltas injustificadas às sessões deliberativas do Conselho dos Direitos da Criança 
e do Adolescente; 
II - for determinado, em procedimento para apuração de irregularidade em entidade de atendimento, conforme 
artigos 191 a 193,  da Lei nº 8.069/90; a suspensão cautelar dos dirigentes da entidade,  conforme art.191, 
parágrafo único, da Lei nº 8.069/90; ou aplicada alguma das sanções previstas no art. 97, do mesmo Diploma 
Legal; 
III - for constatada a prática de ato incompatível com a função ou com os princípios que regem a administração 
pública,  estabelecidas pelo art.4º, da Lei nº 8.429/92. 
Parágrafo Único. A cassação do mandato dos representantes do governo e das organizações da sociedade civil 
junto aos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, em qualquer hipótese,  demandará a instauração de 
procedimento administrativo específico,  no qual se garanta o contraditório e a ampla defesa, sendo a decisão 
tomada por maioria absoluta de votos dos componentes do conselho. 
SEÇÃO IV 
DA POSSE DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE 
CIVIL 
Art. 13. Os representantes da sociedade civil junto ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente serão 
empossados no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a proclamação do resultado da respectiva eleição, com a 
publicação dos nomes das organizações da sociedade civil e dos seus respectivos representantes eleitos, titulares 
e suplentes. 
CAPÍTULO III 
DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS 
SEÇÃO I 
DO REGIMENTO INTERNO 
Art. 14. Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente deverão elaborar um regimento interno que defina 
o funcionamento do órgão, prevendo dentre outros os seguintes itens: 
a) a estrutura funcional mínima composta por plenário, presidência,  comissões e secretaria definindo suas 
respectivas atribuições; 
b) a forma de escolha dos membros da presidência do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
assegurando a alternância entre representantes do governo e da sociedade civil organizada; 
c) a forma de substituição dos membros da presidência na falta ou impedimento dos mesmos; 
d) a forma de convocação das reuniões ordinárias e extraordinárias dos Conselhos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente,  com comunicação aos integrantes do órgão, titulares e suplentes, de modo que se garanta a presença 
de todos os seus membros e permita a participação da população em geral; 
e) a forma de inclusão das matérias em pauta de discussão e deliberações com a obrigatoriedade de sua prévia 
comunicação aos conselheiros; 
f) a possibilidade de discussão de temas que não tenham sido previamente incluídos em pauta; 
g) o quorum mínimo necessário à instalação das sessões ordinárias e extraordinárias do Conselho dos Direitos da 
Criança e do Adolescente; 
h) as situações em que serão exigidas o quorum qualificado,  discriminando o referido quórum para tomadas de 
decisões; 
i) a criação de comissões e grupos de trabalho que deverão ser compostas preferencialmente de forma paritária; 
j) a forma como ocorrerá a discussão das matérias colocadas em pauta; 
l) a forma como se dará à participação dos presentes à assembléia ordinária; 
m) a garantia de publicidade das assembléias ordinárias,  salvo os casos expressos de sigilo; 
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n) a forma como serão efetuadas as deliberações e votações das matérias com a previsão de solução em caso de 
empate; 
o) a forma como será deflagrado e conduzido o procedimento administrativo com vista à exclusão da organização 
da sociedade civil ou de seu representante quando da reiteração de faltas injustificadas e/ou prática de ato 
incompatível com a função,  nos moldes da legislação específica; 
p) a forma como será deflagrada a substituição do representante do órgão público quando se fizer necessário. 
CAPÍTULO IV 
DO REGISTRO DAS ENTIDADES E PROGRAMAS DE 
ATENDIMENTO 
Art. 15. Na forma do disposto nos artigos 90, parágrafo único e 91, da Lei nº 8.069/90, cabe ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente efetuar: 
a) o registro das organizações da sociedade civil sediadas em sua base territorial que prestem atendimento a 
crianças, adolescentes e suas respectivas famílias, executando os programas a que se refere o art.90, caput e no que 
couber as medidas previstas nos artigos 101,  112 e 129, todos da Lei nº 8.069/90; 
b) a inscrição dos programas de atendimento a crianças,  adolescentes e suas respectivas famílias, em execução na 
sua base territorial por entidades governamentais e das organizações da sociedade civil. 
Parágrafo Único. O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá também, periodicamente, no 
máximo a cada 02  (dois) anos, realizar o recadastramento das entidades e dos programas em execução, 
certificando-se de sua contínua adequação à política de promoção dos direitos da criança e do adolescente traçada. 
Art. 16. Os Conselhos Municipais e Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente deverão expedir resolução 
indicando a relação de documentos a serem fornecidos pela entidade para fins de registro, considerando o disposto 
no art. 91 da lei 8.069/90. 
Parágrafo Único: Os documentos a serem exigidos visarão exclusivamente comprovar a capacidade da entidade 
em garantir a política de atendimento compatível com os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Art. 17. Quando do registro ou renovação, os Conselhos Municipais e Distrital dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, com o auxílio de outros órgãos e serviços públicos, deverão certificar-se da adequação da entidade 
e/ou do programa, às normas e princípios estatutários, bem como a outros requisitos específicos que venha a 
exigir, por meio de resolução própria. 
§ 1º. Será negado registro à entidade nas hipóteses relacionadas pelo art.91, parágrafo único, da Lei nº 8.069/90 e 
em outras situações definidas pela mencionada resolução do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
§ 2º. Será negado registro e inscrição do programa que não respeite os princípios estabelecidos pela Lei nº 
8.069/90 e/ou seja incompatível com a política de promoção dos direitos da criança e do adolescente traçada pelos 
Conselhos Municipal e Distrital dos Direitosda Criança e do Adolescente; 
 § 3º Os Conselhos Municipais e Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente não concederão registros para 
funcionamento de entidades ou inscrição de programas que desenvolvam apenas,  atendimento em modalidades 
educacionais formais de educação infantil, ensino fundamental e médio. 
§ 4º. Verificada a ocorrência de alguma das hipóteses previstas nos parágrafos anteriores, poderá ser a qualquer 
momento cassado o registro originalmente concedido a entidade ou programa,  comunicando-se o fato à autoridade 
judiciária, ao Ministério Público e Conselho Tutelar. 
Art. 18. Em sendo constatado que alguma entidade ou programa esteja atendendo crianças ou adolescentes sem o 
devido registro nos Conselhos Municipal e Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente, deverá o fato ser 
levado ao conhecimento da autoridade judiciária, do Ministério Público e do Conselho Tutelar, para a tomada das 
medidas cabíveis, na forma do disposto nos artigos 95,  97 e 191 a 193, todos da Lei nº 8.069/90. 
Art. 19. Os Conselhos Municipais e Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente expedirão ato próprio 
dando publicidade ao registro das entidades e programas que preencherem os requisitos exigidos, sem prejuízo de 
sua imediata comunicação ao Juízo da Infância e Juventude e Conselho Tutelar, conforme previsto nos artigos 
90, parágrafo único e 91, caput, da Lei nº 8.069/90. 
CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
Art. 20. Enquanto não instalados os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, os registros, 
inscrições e alterações a que se referem os artigos 90, parágrafo único, e 91 da Lei nº 8.069/90 serão efetuados 
perante a autoridade judiciária da comarca a que pertence a entidade. 
§ 1º. Por força do disposto no art. 261, parágrafo. único, da Lei nº 8.069/90, enquanto não instalados e em 
funcionamento os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, a União fica impedida de repassar aos 
Estados e Municípios, os recursos referentes aos programas e atividades previstos naquele Diploma Legal. 
§ 2º. Constatado o prejuízo as crianças e adolescentes, decorrentes da impossibilidade do repasse de recursos 
conforme previsto no parágrafo anterior, a União e/ou o Estado deverão acionar o Ministério Público para a 
tomada das medidas cabíveis, ex vi do disposto no art. 220 combinado com o art. 201, incisos V, VI, VII,  VIII e 
IX, da Lei nº 8.069/90.   
Art. 21. Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente deverão no prazo de 2 (dois) anos, a partir da data 
da publicação desta Resolução adequar as suas normativas aos Parâmetros para Criação e Funcionamento, aqui 
definidos. 
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Art. 22. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,  ficando revogada as disposições em contrário. 
JOSÉ FERNANDO DA SILVA 
 

34. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N. 05/2005, TRIBUNAL REGIONALDO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 
29.6.2005, 1º caderno, p. 72).  
O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, na sessão ordinária realizada nesta data, tendo em vista o que consta do Proc. 
TRT MA nº 01754-2005-000-04-00-8, RESOLVEU, por unanimidade de votos,  estabelecer que o cargo em 
comissão, de nível CJ3, de Diretor de Secretaria, é privativo de portador de diploma de curso superior, ressalvadas 
as situações já constituídas. A presente Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação. 
Tomaram parte na sessão os Exmos. Juízes Flavio Portinho Sirangelo, Paulo José da Rocha, Mario Chaves, Pedro 
Luiz Serafini,  Denis Marcelo de Lima Molarinho, João Ghisleni Filho, Maria Guilhermina Miranda, Carlos 
Alberto Robinson, Beatriz Zoratto Sanvicente, Milton Varela Dutra, Ricardo Luiz Tavares Gehling,  Hugo Carlos 
Scheuermann, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Dionéia Amaral Silveira e Maria Helena Mallmann, sob 
a presidência do Exmo. Juiz Fabiano de Castilhos Bertoluci, Presidente deste Tribunal. Presente pelo Ministério 
Público do Trabalho o Dr. Paulo Borges da Fonseca Seger. Dou fé. Porto Alegre, 24 de junho de 2005. Cláudia 
Regina Schröder, Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 
35. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N. 06/2005, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO (DOJ-RS 

29.6.2005, 1º caderno, p. 72). 
O ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, na sessão ordinária realizada nesta data, CONSIDERANDO o disposto no artigo 
93, inciso XII, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda nº 45,  no que respeita à atividade 
jurisdicional ininterrupta, RESOLVEU, por unanimidade de votos, estabelecer o que segue: Art. 1º O Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região funcionará em regime de plantão permanente, inclusive nos dias em que não 
houver expediente forense normal, para a apreciação de medidas judiciais urgentes, destinadas a evitar o 
perecimento do direito ou assegurar a liberdade de locomoção.  Art. 2º O plantão será atendido, simultaneamente,  
por Juízes integrantes de cada uma das Seções Especializadas do Tribunal, que serão responsáveis pela aprovação 
das respectivas escalas. Art. 3º Os Juízes plantonistas serão também competentes para despachar, em sistema de 
rodízio, nos processos de competência das Turmas. Art. 4º Os Juízes plantonistas não ficarão vinculados aos 
processos nos quais tenham despachado, devendo os autos ou petições ser encaminhados, no primeiro dia útil 
subseqüente ao plantão, ao Serviço de Cadastramento Processual ou à Secretaria do Tribunal Pleno e do Órgão 
Especial, conforme o caso. Art. 5º A presente Resolução Administrativa entra em vigor na data de sua publicação.  
Tomaram parte na sessão os Exmos. Juízes Flavio Portinho Sirangelo, Paulo José da Rocha,  Mario Chaves, Pedro 
Luiz Serafini, Denis Marcelo de Lima Molarinho, João Ghisleni Filho, Maria Guilhermina Miranda, Carlos 
Alberto Robinson,  Beatriz Zoratto Sanvicente, Milton Varela Dutra,  Ricardo Luiz Tavares Gehling, Hugo Carlos 
Scheuermann, João Alfredo Borges Antunes de Miranda, Dionéia Amaral Silveira e Maria Helena Mallmann, sob 
a presidência do Exmo. Juiz Fabiano de Castilhos Bertoluci, Presidente deste Tribunal. Presente pelo Ministério 
Público do Trabalho o Dr. Paulo Borges da Fonseca Seger. Dou fé. Porto Alegre, 24 de junho de 2005. Cláudia 
Regina Schröder, Secretária do Tribunal Pleno e do Órgão Especial.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

 E D I T A I S  

 
36. EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 03 DE JUNHO DE 2005, (DOJ-RS 

06.6.2005, 1º caderno, p. 75). CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DO TRABALHO 
SUBSTITUTO – 2004/2005. DATA DE NOMEAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DE VAGA DECORRENTE DA 
INSTALAÇÃO DA VARA DO TRABALHO DE SANTA VITÓRIA DO PALMAR. 
Torno público que, nos termos do art. 37, combinado com § 1º do art. 35, ambos da Resolução Administrativa do 
TST n. 907/2002, com a redação dada pelo art. 1º da Resolução Administrativa  do TST n. 1046, de 7/4/2005 (D.J. 
13/4/2005), a nomeação para preenchimento da vaga aberta em decorrência da instalação da Vara do Trabalho de 
Santa Vitória do Palmar se dará em 4 de julho de 2005, devendo os candidatos aprovados no CONCURSO PARA 
PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO  - 2004/2005 comprovar a exigência 
relativa à atividade jurídica, na forma do § 2º do art. 35 da mencionada R.A. n. 907/2002. 
Porto Alegre, 03 de junho de 2005. 
FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI 
Juiz-Presidente do TRT da 4ª Região 
 

37. EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 03 DE JUNHO DE 2005 (DOJ-RS 
07.6.2005, 1º caderno, p. 75). 
O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais, FAZ SABER aos Exmos. Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região o que segue: I – 
Encontra-se vaga, para fins de remoção, a 1ª Vara do Trabalho de PELOTAS,  ficando aberto o prazo de 15 
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(quinze) dias para 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, 03 de junho de 2005.  
Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI, Juiz-Presidente. 
 

38. EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 06 DE JUNHO DE 2005 (DOJ-RS 
09.6.2005, 1º caderno, p. 88). 
O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista a criação da Vara do Trabalho de Estrela, pela Lei n. 10.770/2003, publicada no 
Diário Oficial de 24.11.2003, FAZ SABER aos Exmos. Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região o que 
segue: I – Fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias para a manifestação dos interessados na remoção para a Vara do 
Trabalho de Estrela, a partir da publicação do presente edital no Diário Oficial do Estado, conforme previsto no 
art. 654, § 5º, alínea “a” da Conslidação das Leis do Trabalho; II – Na hipótese de haver interessados(s) e 
decorrido  o prazo constante no item I, a remoção dar-se-á somente quando da instalação da referida Unidade 
Judiciária e nos termos do ordenamento jurídico vigente. Porto Alegre, 06 de junho de 2005 
Ass. FABIANO DE CASTILHS BERTOLUCI, Juiz-Presidente 
 

39. EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 15 DE JUNHO DE 2005 (DOJ-RS 
17.6.2005,  1º caderno, p. 120). 
O JUIZ VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO,  no uso de 
suas atribuições legais, FAZ SABER aos Exmos. Juízes Titulares das Varas do Trabalho da 4ª Região o que 
segue: I – Encontra-se vaga, para fins de remoção, a Vara do Trabalho de Cruz Alta, ficando aberto o prazo de 15 
(quinze) dias para 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, 15 de junho de 2005.  
Ass. DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO, Juiz Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 
 

40. EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 15 DE JUNHO DE 2005 (DOJ-RS 
17.6.2005,  1º caderno, p. 120).  
O JUIZ VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em visa a criação da Vara do Trabalho de Encantado, pela Lei n. 10.777/2003, 
publicada no Diário Oficial do Estado de 24.11.2003, FAZ SABER aos Exmos. Juízes Titulares das Varas do 
Trabalho da 4ª Região o que segue: I – Encontra-se vaga, para fins de remoção, a Vara do Trabalho de Encantado, 
ficando aberto o prazo de 15 (quinze) dias para 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) e decorrido o prazo constante no item I, a remoção dar-se-á 
somente quando da instalação da referida Unidade Judiciária e nos termos do ordenamento jurídico vigente. Porto 
Alegre, 15 de junho de 2005. 
Ass. DENIS MARCELO DE LIMA MOLARINHO, Juiz Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 
 

41. EDITAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, DE 27 DE JUNHO DE 2005 ( DOJ-RS 
29.6.2005, 1º caderno, p. 72). 
O JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista a criação da Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha, pela Lei nº 10.770/2003, 
publicada no Diário Oficial da União de 24.11.2003, FAZ SABER aos Exmos. Juízes Titulares das Varas do 
Trabalho 4ª Região o que segue: I – Fica aberto o prazo de 15 (quinze) dias para a manifestação dos interessados 
na remoção para a Vara do Trabalho de Lagoa Vermelha,  a partir da publicação do presente edital no Diário 
Oficial do Estado, conforme previsto no art. 654,  § 5º, alínea “a” da Consolidação das Leis do Trabalho; II – Na 
hipótese de haver interessado(s)  e decorrido o prazo constante no item I, a remoção dar-se-á somente quando da 
instalação da referida Unidade Judiciária e nos termos do ordenamento jurídico vigente. Porto Alegre, 27 de junho 
de 2005. Ass. FABIANO DE CASTILHOS BERTOLUCI, Juiz-Presidente. 

 

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

 
42. INFORMATIVO DO STF Nº 389 – 23 A 27 DE MAIO DE 2005. (EXCERTOS) 

Reprovação no Estágio Probatório e Vitaliciedade – 3  
O Tribunal retomou julgamento de mandado de segurança no qual se pretende anular ato do Procurador-Geral da 
República que determinara a exoneração de Procuradora do Ministério Público do Trabalho, em razão de sua 
reprovação no estágio probatório, sob a alegação de a impetrante já ter adquirido vitaliciedade no cargo à época da 
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exoneração, bem como pela existência de irregularidades na conversão do inquérito administrativo instaurado para 
a apuração de infração disciplinar em avaliação de estágio probatório — v. Informativos 326 e 337. A Min. Ellen 
Gracie, relatora, aditou seu voto e manteve o indeferimento do writ, rebatendo os fundamentos pelos quais o Min. 
Joaquim Barbosa, em voto-vista, deferira a segurança. Salientando a previsão do inquérito administrativo para 
apuração de falta funcional tanto no art. 247 da LC 75/93, quanto no art. 11, da Resolução 006/94 (que estabelece 
procedimento para avaliar o cumprimento de estágio probatório dos membros do Ministério Público do Trabalho), 
entendeu não configurar ofensa ao princípio da ampla defesa o seu aproveitamento no procedimento de avaliação 
do estágio probatório, afirmando que, na espécie, o inquérito continha elementos justificadores da proposta do 
Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho pela exoneração da impetrante por não ter cumprido as 
condições exigidas para aprovação em estágio probatório, sendo, dessa forma, desnecessária e inútil a abertura do 
novo processo administrativo para colher os mesmos dados que levariam à conclusão de que a conduta pessoal e 
pública da impetrante em estágio probatório não a recomendava para integrar a carreira. Asseverou, também, que a 
impetrante exerceu devidamente seu direito de defesa, conforme razões apresentadas tanto por ela como por seus 
advogados, e que a decisão de exoneração foi colegiada, não do chefe imediato da estagiária. Ressaltou, ainda, que 
não há norma que determine que a sessão administrativa para avaliação de estágio probatório seja aberta, nem que 
haja sustentação oral. Por fim, afastou o argumento de que houvera conspiração contra a impetrante por parte de 
toda alta cúpula da instituição, já que ele, além de ser contrário ao que se depreende da leitura do procedimento 
administrativo em questão, demandaria inviável revolvimento de fatos e provas. Após, pediu vista dos autos o 
Min. Gilmar Mendes. (Resolução 006/94, Art. 11: “A qualquer tempo, durante o estágio probatório, o 
Corregedor-Geral poderá instaurar inquérito administrativo, visando apuração de falta disciplinar, bem como, 
propor ao Conselho Superior a exoneração de membro do Ministério Público do Trabalho que não cumprir as 
condições do estágio probatório.”). MS 23441/DF, rel. Min. Ellen Gracie, 25.5.2005. (MS-23441) 
Adicional por Tempo de Serviço e Cartórios 
A Turma manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, com base em lei estadual, 
reconhecera o direito à contagem do tempo de serviço em que o recorrido, serventuário de justiça, trabalhara em 
cartório não-oficializado, para efeito de gratificação de adicional de tempo de serviço. Entendeu-se que o art. 236 
da CF, que prevê o caráter privado dos serviços notariais e de registro, não impede que a lei local estabeleça, para 
efeito de adicional por tempo de serviço, o cômputo do tempo de serviço prestado em cartório não-oficializado. 
Precedente citado: RE 245171/ES (DJU de 20.10.2000).  RE 235623/ES, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 24.5.2005. 
(RE-235623) 
 

43. INFORMATIVO DO STF N. 390, DE 30 DE MAIO A 3 DE JUNHO DE 2005 (EXCERTOS). 

Art. 118 da Lei 8.213/91 e Constitucionalidade 
O Tribunal, por maioria, julgou improcedente pedido formulado em ação direta ajuizada pela Confederação 
Nacional da Indústria - CNI contra o caput do art. 118 da Lei 8.213/91, que garante a manutenção do contrato de 
trabalho, em caso de acidente de trabalho, pelo prazo mínimo de doze meses, após a cessação do auxílio-doença, 
independentemente de percepção de auxílio-acidente. Entendeu-se que o dispositivo impugnado fixa os limites de 
uma garantia trabalhista vinculada à ocorrência de acidente de trabalho, e não versa sobre o regime de estabilidade, 
razão pela qual não afronta o inciso I do art. 7º da CF, que exige lei complementar para disciplinar a proteção 
contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. Ressaltou-se, também, que o acidente de trabalho é regulado, em 
última análise, para assegurar a dignidade do trabalhador no momento em que não possui capacidade efetiva de 
trabalho. Concluiu-se que o rol de garantias do art. 7º da CF não esgota a proteção aos direitos sociais, e que o art. 
188 não cria novo direito, mas apenas especifica o que a Constituição já prevê ao tratar das garantias referentes ao 
acidente de trabalho. Vencido o Min. Marco Aurélio, que julgava o pedido procedente, por considerar que a norma 
em questão dispôs sobre proteção de emprego, aditando o art. 10 do ADCT, sem observar a necessidade de lei 
complementar para tratar da matéria (ADCT: “Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se 
refere o art. 7º, I, da Constituição:... II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:.. a) do empregado 
eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro de sua 
candidatura até um ano após o final de seu mandato; b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez 
até cinco meses após o parto.”).  ADI 639/DF, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2.6.2005. (ADI-639) 

Convenção Coletiva e Política Salarial - 3 
Concluído julgamento de novos embargos de declaração opostos contra acórdão que, entendendo incorreta a 
premissa que integrou a ratio decidendi do julgamento do recurso extraordinário, concedera efeitos modificativos 
a embargos declaratórios para assentar que prevalece a lei federal que instituiu nova sistemática de reajuste de 
salário em face de cláusula de acordo coletivo no sentido de que o regime de reajuste de salários ali convencionado 
seria mantido, ainda que sobreviesse nova lei introduzindo política salarial menos favorável — v. Informativos 
227, 294 e 311. Inicialmente, a Turma indeferiu questão de ordem em que se pretendia a suspensão do julgamento 
da ação, antes de ser proferido o voto-vista do Min. Nelson Jobim, para que fosse analisada a possibilidade de 
extensão, às outras empresas, do acordo coletivo de trabalho celebrado entre empresa integrante do sindicato 
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patronal embargado e trabalhadores, com o fim de solucionar a pendência judicial existente, já que o aludido 
acordo teria tratado também dos efeitos perante a presente ação. Considerou-se que o prosseguimento do feito não 
prejudica a conciliação pretendida, a qual poderá ser concluída a qualquer tempo. Ademais, asseverou-se que a 
solicitação objeto da questão de ordem refere-se apenas a uma das empresas sindicalizadas e que a negociação 
dependeria, ainda, de exame de conveniência e oportunidade por parte das demais. RE 194662 ED-ED-QO/BA, 
rel. Min. Gilmar Mendes, 31.5.2005.  (RE-194662) 
 

Convenção Coletiva e Política Salarial - 4 
Em seguida, no mérito, a Turma rejeitou os mencionados embargos de declaração em que se sustentava a 
existência, no acórdão embargado, de: a) omissão e obscuridade, dado que, ao acolher os primeiros embargos em 
face de “premissa incorreta”, criara-se nova possibilidade de cabimento de embargos de declaração, sem que 
existisse previsão legal a respeito e b) contradição, tendo em conta que a matéria já havia sido apreciada pelos 
Ministros Nelson Jobim e Maurício Corrêa, quando do julgamento do recurso extraordinário, o que os impediria 
de reconsiderarem suas decisões em sede de embargos declaratórios. Entendeu-se que a excepcionalidade de se 
conferir efeito modificativo ou infringente do julgado a embargos declaratórios ocorreu por não haver, no sistema 
legal, previsão de outro recurso para a correção de eventual erro cometido. No ponto, o Min. Nelson Jobim 
concluiu que a indicação de efeitos modificativos aos embargos de declaração não se configura, na espécie, como 
hipótese nova de cabimento de embargos, mas simplesmente como correção de omissão apontada por meio da 
“premissa incorreta”. Por outro lado, quanto aos votos dos Ministros Maurício Corrêa e Nelson Jobim, afirmou-se 
não existir qualquer contradição, tendo em conta a impossibilidade de se manter premissa incorreta que distinguira 
o caso dos autos em relação aos precedentes da Corte.  RE 194662 ED-ED/BA, rel. Min. Gilmar Mendes, 
31.5.2005. (RE-194662)  
 

44. INFORMATIVO DO STF N. 392, DE 13 A 17 DE JUNHO DE 2005 (EXCERTOS). 

Recurso Precoce e Tempestividade 
É tempestivo, por possuir objeto próprio, o recurso interposto contra decisão já juntada aos autos, ainda que não 
publicada no Diário de Justiça. Tendo em conta esse entendimento, fixado pela 1ª Turma no AI 497477 AgR/ PR 
(DJU de 8.10.2004), o Tribunal deu provimento a agravo regimental interposto contra decisão que negara 
seguimento a outro agravo regimental em ação originária, por considerá-lo intempestivo.  AO 1133 AgR-AgR/DF, 
rel. Min. Carlos Britto, 16.6.2005. (AO-1133) 
 

Precatório: Erro de Valor e Ordem Cronológica 
Constado erro de valor de precatório, há de se considerar, para efeito de ordem cronológica de pagamento, a data 
da requisição do montante efetivamente devido. Com esse entendimento, o Tribunal julgou procedente pedido 
formulado em reclamação ajuizada pelo Estado da Paraíba contra o Tribunal de Justiça do mesmo Estado, para, 
reconhecendo descumprido o acórdão proferido na ADI 1662/SP (DJU de 19.9.2003), afastar ordem de seqüestro. 
Na espécie, em 1999, fora expedido precatório, cujo valor, incluído no orçamento de 2000, fora impugnado, tendo 
sido apurada, em 2003, quantia significativamente menor, com a qual concordaram os credores. Diante disso, o 
Presidente do TJ-PB, considerando a data do precatório anterior (2000), requisitara o pagamento imediato do novo 
montante. Ressaltou-se que, ante a erronia do valor do precatório inicial, não obstante sua inclusão no orçamento 
de 2000, não poderia subsistir a ordem de seqüestro, eis que apenas em 2003 surgira o valor realmente devido, 
conferindo liquidez ao título. Rcl 2768/PB, rel. Min. Marco Aurélio, 16.6.2005. (RCL-2768) 
 

45. INFORMATIVO DO STF N. 393, DE 23 A 27 DE JUNHO DE 2005 (EXCERTOS). 

Contribuição Previdenciária e Aposentado pelo RGPS 
A Turma iniciou julgamento de recurso extraordinário em que se sustenta que a exigência de contribuição 
previdenciária de aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social que retorna à atividade, prevista no art. 12, 
§ 4º da Lei 8.212/91 e no art. 18, § 2º da Lei 8.213/91, viola o art. 201, § 4º da CF (“A previdência social será 
organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios 
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: ...§4º É assegurado o 
reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios 
definidos em lei”). O Min. Sepúlveda Pertence, relator, acompanhado pelo Min. Eros Grau, negou provimento ao 
recurso por considerar que a aludida contribuição está amparada no princípio da universalidade do custeio da 
Previdência Social (CF, art. 195), corolário do princípio da solidariedade; bem como no art. 201, § 11, da CF, que 
remete, à lei, os casos em que a contribuição repercute nos benefícios. Asseverou, ainda, tratar-se de teses cuja 
pertinência ao caso resulta, com as devidas modificações, da decisão declaratória da constitucionalidade da 
contribuição previdenciária dos inativos do serviço público (ADI 3105/DF e ADI 3128/DF, DJU 18.2.2005). 
Após, o julgamento foi suspenso em virtude do pedido de vista do Min. Carlos Britto.  RE 437640/RS, rel. Min. 
Sepúlveda Pertence, 22.6.2005. (RE-437640)  
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D I V E R S O S  

 
46.  ESTATÍSTICA GLOBAL DE PROCESSOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2005. TRIBUNAL REGIONAL DO 

TRABALHO DA 4ª REGIÃO  (DOJ-RS 08.5.2005 , 1º Caderno, p. 99). Art. 37 da Lei Complementar n. 35 – LOMAN. 

 
47. ATO N 146, DE 24 DE JUNHO DE 2005, TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (DJU 29.6.2005, Seção 1, p. 688). 

PRESIDÊNCIA. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,  
Considerando ser imperioso estabelecer procedimentos referentes à numeração de processos provenientes de 
outros órgãos do Poder Judiciário, em face da ampliação da competência da Justiça do Trabalho, estabelecida pela 
Emenda Constitucional n. 45; 
Considerando que a ampliação da competência desta Justiça resultará no recebimento, pelas Varas e Tribunais do 
Trabalho, de processos que tramitam em outros em outros órgãos do Poder Judiciário; e  
Considerando o Provimento n. 2/2005 da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, que dispôs  sobre a 
numeração dos processos remetidos às Varas do Trabalho criadas pela Lei n. 10.770, de 21 de novembro de 2003, 
resolve: 
Art. 1º Acrescentar os itens XXII-A, XXII-B e XXII-C ao ATO. GDGCJ.GP n. 450/2001, que institui, na Justiça 
do Trabalho o sistema de numeração única dos processos judiciários, nos seguintes termos: 
“XXII-A Os processos remetidos para Varas do Trabalho recém criadas, originários de outras Varas do Trabalho 
ou de Juízos de Direito investido de jurisdição trabalhista, receberão novo número no Órgão destinatário, sendo 
que, quanto ao ano, consider-se-á o de reautuação do feito. 
XXII-B N autuação de processos provenientes de outros órgãos do Poder Judiciário, em face da Emanda 
Constitucional n. 45, observar-se-ão os seguintes procedimentos: 
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a) os processos recebidos pelas Varas do Trabalho serão numerados de acordo com o disposto no item XXII-A; 
b) os processos remetidos ao Tribunal Regional do Trabalho, em virtude de sua competência originária ou 
recursal, serão numerados de acordo com as regras aplicáveis ao caso, exceto quanto ao campo (VVV), que será 
preenchido com o número 998. 
XXII-C Nas hipóteses dos itens XXII, letra “b”, XXII-A e XXII-B, a secretaria certificará nos autos que o 
processo foi reautuado e recebeu novo número, cientificando-se as partes”. 
Art. 2º Revogar a letra “c” do item VIII do ATO.GDGCJ.GP n. 450/2001. 
Art. 3º Determinar a republicação do ATO. GDGCJ.GP. N. 450/2001, com as alterações introduzidas pelo 
presente Ato. 
Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
VANTUIL ABDALA 
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 

 
 
 


