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MEMO CIRCULAR DIGES N. 69 Brasília, OiJ de março de 201 O. 

AOS SENHORES DIRIGENTES DA 

SECOR, SECOI e COREJ 

Encamjnho a Vossas Senhorias, para ciência e cumprimento, cópia do 

Ofício/PR 2010020044, de 19/02/201 O, do Conselho da Justiça Federal, e da Orientação 

Normativa n. 02, de 18/12/2009, que estabelece regra de transição para os procedimentos 

administrativos atinentes ao cumprimento do § 12 do art. 1 00 da Constituição Federal. 

Atenciosamente, 

A 
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OFÍCIO/PR N. 2010020044 
Brasília, 19 de fevereiro de 2010. 

' 
A edr!:J J?ClA C- G' .LV_ G 'cr ~ 

A Sua Excelência o Senhor r fl ,+< 
Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian R_ '\)JCr{~ tec- OU ; ~, 
Presidente do Tribunal Regional Federal da 1 • RegiM' ..,j 
Brasília- DF / 7j ZJJ10 

Assunto: Encaminhamento de cópia de orientação normativa 

1Jr;euM~~' ~:-:.: 
Senhor Presidente, 

Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento e divulgação 
no âmbito desse Tribunal e das Seções Judiciárias vinculadas, cópia da 
Orientação Normativa n. 02, de 18 de dezembro de 2009, referendada, por 
unanimidade, na sessão de 10 de fevereiro de 2010. 

Atenciosamente, 

~lkcW>v. 
Ministro CESAR ASFOR ROCHA 

Presidente 
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ORIENTAÇÃO NORMATIVA N. 02, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009. 

Estabelece regra de transição para os 
procedimentos administrativos atinentes ao 
cumprimento do § 12 do art. 100 da 
Constituição Federal. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA WSTIÇA FEDERAL, usando 
de suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO a alteração efetuada no art. 100 da Constituição 
Federal pelo art. I o da Emenda Constitucional n. 62, de 9112/2009, publicada no 
Diário Oficial da União de 10/12/2009, com a inserção do§ 12; 

CONSIDERANDO a Súmula Vinculante n. 17, do Supremo Tribunal 
Federal, de 29 de outubro de 2009, a qual dispõe que, durante o período previsto no 
§5° do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que 
nele sejam pagos; · 

CONSIDERANDO a necessidade de operacionalização tempestiva 
dos procedimentos atinentes ao pagamento das requisições oriundas de sentenças 
judiciais transitadas em julgado na Justiça Federal, ad referendum, 

RESOLVE: 

Art. 1° Ficam estabelecidos por esta orientação normativa os 
procedimentos administrativos transitórios relacionados com as requisições de 
pagamento na Justiça Federal até que sejam regulamentadas, no âmbito da legislação 
orçamentária federal,·as disposições da Emenda Constitucional n. 62/2009 quanto ao 
cumprimento pela União de sentenças judiciais transitadas em julgado (precatórios e 
requisições de pequeno valor). 

Art. 2° Durante a v1gencta da presente orientação normativa, a 
expedição de requisições na Justiça Federal atenderá às seguintes definições: 

I - a ~· alização monetária pelo indice oficial de remuneração básica 
das cadernetas de pou ça, divulgado pelo Banco Central do Brasil, será aplicável 
aos precatórios a ser~Jexpedidos em 1° de julho de 2010 para inclusão na proposta 
orçamentária de 2011 ;~ 
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II - ôa mesma forma, . essa atualização monetária será aplicável às 
requisições de pequeno valor (RPVs) que forem autuadas a partir do mês de dezembro 
~W09; • 

III - considera-se como índice oficial de remuneração básica das 
cadernetas de poupança, para efeito da atualização monetária prevista no § 12 do art. 
100 da Constituição Federal a taxa referencial prevista no art. 7° da Lei n. 8.660, de 28 
de maio de 1993, na 'forma divulgada pelo Banco Central do Brasil na Série 7811 -
TR; 

IV- não haverá incidência de juros de mora na forma prevista pelo § 
12 do art. 100 da Constituição Federal quando o pagamento das requisiçõés 
(precatórios) ocorrer até o final do exercício seguinte à expedição; 

V - haverá incidência de juros de mora quando o pagamento ocorrer 
após o final do exercício seguinte à expedição no que se refere a precatórios e após o 
prazo previsto na Lei n° 10.259/2001 para RPVs; 

V1 - o percentual para efeito da incidência de juros de mora é aquele 
previsto no inciso II do art. 12 da Lei n. 8.177, de I o de março de 1991 (0,5% ). 

Art. 3° Permanecem regidos pelas disposições vigentes para a 
atualização monetária realizada com base na variação mensal do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo- Série Especial, divulgado pela Fundação IBGE: 

I- os precatórios já incluídos na proposta orçamentária para 201 O; 

II- as requisições de pequeno valor (RPVs) que foram autuadas até o 
mês de novembro de 2009. 

Art. 4° Os precatórios já incluídos na proposta orçamentária para 2010 
submetidos ao parcelamento previsto no art. 78 do ADCT serão corrigidos pelo 
IPCA-E, acrescidos de juros legais. 

Art. 5° Esta orientação normativa entra em vigor na data de sua 
publicação. 

~tkc\M.0 
Ministro CESAR ASFOR ROCHA 
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.T.UU:'\- ~:;·s.l~. n;: .li f)~; llf..í'.~~\UIIt()I)Y. ~!lll'.! .I · · · -I Jd · •• ' 

O MINISTRO DE ESTAOO DO .PI.ANI'JAMF.NTO, ÓRC'\Mi-=.NTO 1! GF.STÃO _tendo em 
Vista o dispo.<to no art. 8•, inc:iJO 11, do Dl:c«:_ro n• 6.752, de 28 dcJ'anc:iro de 2009, resolvi:· 

Art. I" R~ancjar 05 limites de ~vimentaç5o c cmpc;!!liO c que tr~la o Anexo 1 dO llc:ercto 
n• 6.152, de 28 de Jlntrro de 2009, ra (ortml dos Anc:~os I c li dc:sta ronaria. • 

J\11. 2" f~lJ Partiria cnt~ em vigor· r~.~ data a~ sua pub/içaç§o. 

1':\IJI.O IH~N.\!UlO ~11.\.',\ 

ANEXO I 

~F.I)l)ÇÀII llm 11'-liTf.S OF_ ).I(IVr"lENT,O.ÇÀO F. f"ll'fNliO 
j,O. ... o r 4o rkmct o• A.1Sl, de 1X de joNÍ<O de 1009) 

!!RIJÂP.S f!!!.!! rwm.6p: ::''AMtN:!!A5 S,IOOII Moo.ololo...,.•çl•tl~ol 

' 

·D"'írz!"ri!! I ; 
o\Nr;:m u 

At'l!.f~IMO OOS r tM)Tf.S DF. "lOVIMr.tiTA(ÀO F. r.MProHIK) 
_ ~~-o r t1o no.:mo .- oUJl. de !I do j,,...., de 10091 

Poder Judiçiário 

CO~SELI-iO ÕA JUSTIÇA FEDEftAL 

mm:Yt:-~ç,\o :"lOlt.\IJ,;nvo\ ~· 2, i'u.;" rx m: nFz~::\ltiRO.n~: :wm 

~.,l~h.,l.xc rc::r::o tlc tr::&&!~l~~o Jl~r~ n~ flln.:cdirircnl\>~ ;~<iminiw~rivo~ utirr.'lllc~ 
~~ ~umrrin""'"' 00 §I! ok> nrt. lf~)\1~ Cunsriwiç.~ll Fedf..T;JI. · 

O MINJSTi:tO IIAMILTON CÁítVAIJ-m>O, NO f.Xtl.RCfCIO-f.VENTUAI. DA PRF.S!Oil.N
CTA 1)0 CONSf.I.HO DA JUSTIÇA fi'DI'.RA. 1,. U$11ndo dÇ 1tras alribuiç&s legl", 

CONSIDf.RANOO 1 alrtQÇio efttuada J>0 an. 100 da Conr.tituiçJo Feder..! pe-lo 111. r• da 
!4~~J~=~tj;~al n. 62, de 9/1212009. pubheada no Difriq or.aial da Unilo de 10/1~009". com 

CONSIDhRANOO a SUmula Vinculante n. 17, -do Suprt;fTIO Tribun•l fcderJII, de 2~ de outubm 
de 200~. 1 qual d/lpõç q~. dunmte_o pafodo prcviltO no §S• do art. 100 ~ Coill!ituiçlo. n1o incidem 
juro~ de 100111 IOb!l' QS_ prccat6riDI quo: nele Jejam pagos; _ ' 

• ,CONSIOJ::RAf'lll;O a I!CCUlidadc de QPCJitÍQIIIIinçao tempa;tivl dt» proc'édimaitos atinentes 
: ~=~:sar:~~:~ç&S ori~ de 5miCIIfl~ jud!cials tt;an~iUtdas em julpdct na Ju~tiça Fcdcnrl, 

Arl. I" ficam estabc/a:idin por em oricntiçlo 110m11tiva os proeedimmtos adininiJirativos 
tnnshórios· relacion~ com. u requiliçôa ~ p~~pmenló ~ Ju~tiça FC:dcnl ate que 11$i•m reguo 
lamentadas, IIQ Am\lito da lcgtsbçlo orçanltnlâri1 ra~t:nl, u d!lposr{Õa!Ü F.mendlrr_Constrtueional n. 
6212~ quantO _ao cumprimento pela Uni~ de_ sentenças judieili3 t_raMitadas tntjulgádo (pru:arórios e 
rtqursrç<ks de pequeno val()r), I , · __ , '. · , .. 

. Art._ 2" t,lufBtlte a Yrg~nci~ da presente oricntaçio 1101m11iva. a n~içJo de requi$iç&S na 
Jush..- fc:do:nal alelldcrí ;is H:JUintes definiçlld;: · • _' 

,1_ • 1 .11tuali1~ mont;tiria'pclo Jlld~ oficial :Jç remui\CtllçJo W..!iiCl! <b,1 C.1ldemew de;pou
parrç.ll, drvu!PIIo ptlo banco <;çntllll do ÜI"UII,scri .11phciw:l- prccatõrios a ICRITI upedidoa em I" 
de julho de 1:010 pMll includo nir propo:UI OIÇII!lCn~l de 201/; : · _ ' '

li• da me5rila (omur, CSKatua1í:Qçio moncl4ria sc:ri aRiid.veJ is rcquisiç&s'lk pequeno valor 
{RPVs) jue forem autuadas a partir do mts de de1.anbf0 de 2009; , • • · 

li : toru~idcno-Jc eómo índice or.aial de_ remunerl!Çio' bhlc:• dti údcmcw de ~nça pan 
efeito da aluali~_moncliria prev;,la rio'§ 12 ® 1111. 100 da Cónr.t!tuiçilo liedcral a lanref~ial 
prevista rio art. 7" da J..ci n. 8.660, de 211 de INiio de I~JJ. n.·fonn1 divulpda pelo Ranro Central do 
Bra~il111 Série 7811 • TR: , • · 

. , .JV • ,lllo- hal'c:ri incidtncia de j11r0.10 ~ r;noni na' (omlf preYidl pelo § )2 00 art. IÓO da 
Coni.U!UIÇio federal q111ndo o pagamento du reqursiç&s (pn:eatórios) ocollet até o final do aer-clcio 
sc.s;uintc j opcdiçikl;' · _ _ • 

V • hlvciá incidência de i. urra de mma quando o pagamento OCOim' ~~o fina! do aerclcio 
R.1~~te ;i cxped~o no que sere ere a prtt.atóri01 c ~~-o pm.o,previslo-rnr ..ci n• ·10.25~12001 f!llll 

Vl • o pem:ntu.al para efeito da i..Cidenc:ia de Jlii'OS ck rtrori-ç aquele· pR:VÍsto no ind50 11 do-
art. 12 da Ld n.ll,ln, de r• de rn.arço.de 1991 (O,S%). - . · 

• Art. )• PCfmlna:em 'lrlfn: pclu disposiÇÕC!i ~lgeith:s;kll"ll a at~•H~o monc:t4ria rc.ali1.-da 
~h: ~~;;i~~ rnemal ~.ee do: PreÇo. 110 CofJlUJ11' Amplo • S 'c Espçcial, divulpdo 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVÁ 
Pteside~te !la ,Repúblka 

Dli.MA VANA ROUSSEFF' 
Mini.Stra de Estatfo Chefe ~a Casa Civil 

EREN/CE AI,.VES GUERRA 
· Sécretária Executiva d<t Casa Civil· 

'' 

f..stt; docwm:nto ~ser vaifiqdo 1\0 endereço elctrônko http-J/--:ww.in.gov.bdalllcntlcidlde.luml, . 
pclo.i:'ódigó 10002®123100002 . 

- os pra:atórtOlõ Ji me u os 11:1 prnposlll orçament ria para 2010: 
lf- llli rcqui;lçõel de pequeno ..... lor (RPYs) que ronim autuadu ató o mts de novembro de 

2009. 
· 1\11. 4" 0$ prccatôrios já inçli.ldos ~ pro~ta ~rnentpria ~-2010 submeti~ ao par

ctlarnrnto previ5lo no. art. 78 do ADCT saio cotrigidos pdo IPC/\-1'~ acreseidof; de juros lcpis. 
"Art. 5" F..s.ta orientaçlo nonnativa entra an vigOf 111 data de sua publicaç;Jo. 

Min. HÀMil.TON C'ARVALH!DO 

~inistério da .Educação 

"INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA,ÇÃO, CrtNCIA E TECNOLOGIA DO 
SUDESTE 

DE MIN~ GERAIS 

~OifJ'AIH,\S t>t: 3D 11~: I,H:1.t:\llllt0 !)h: 2009 

O RcitMdo Instituto Federal de Educaç!o Citrn:ia c TeCnologia SudeJ;tc de Minu <Íerai1,'no IJJO 
'de su.U •tribuiçõeJ.Icgais c tc:ndo em ":i5ta 1 subdc:lcpçjo dcéolnpcltru::ia pn:vim n. Portaria Minbt=ri•l 
N". 32, publkada.no DOU de 08 dejm...,iro de 200'1. e l..ci I 1.892 de: 29/l1llOOK, publicada ho OOl} de 
3011212008 e <k. acord? fOm 1 docWTICfliiÇIO co~,tante n.o P!t'Cmo n" 230Ô0.102446f2009-10, rt:so'l~: · 

N" 4S4 • TORNA!t SF.M F.FF.ITO, de acordo-com o _§6*, do •n. IJ da l.ci .i• B.l12190, • P<1flaria n• 
40)12009, publicada. no DOU de li !!f novembro de_2009, scçlo ), pigin• 19, de n~ó do 
candidato LINCOLN TifADEU GOUVHA DH fRIAS, aprovado mt !"lugar, em Concu~ PUblil:(l de 
~:~ ~~~~~ ~rea:de c'onhcximehto. Filosofi1, Sociologi~ c Ane.o;, para o NU.:lco Avanç~do de SJo 

· ' . O Reitor do !,.;_titulo_ Federal de f.ducaçio CiCm:ia e Tecnologia Slldcste de_ Minlli Ger~~is., nO 
UlO di: 1\IU atribu\ções ~·is -e tendo em vista • JU_bdck:=o de crrbltnc:ia ~isla na Portaria 

~~í1~r;iJ1~~~~; e P~~~.Y~J?!.d:J;nJ; ~e~;! l:~c~i.:M~~.~~~~: publicad3 . . . 
N" -460 ~ Nomear em C.ríter HctiYo, panr o carío de i>rorCT>SOr de F.n5ill0 Bbi~, "Tá:nir:ó e Tec
nológico, C~ •m•. nível "'I~. pdu:~çlo, pan~.o quádro dé Pcuo1l deste hatituto, com lolltÇSo ~ 
aerck:io no NUclco AVa!JÇ:IÓo de Slo .Joio Del Rei, Mtl$ ta:mos do art. 9", J...,;so I, da l.ci 8.112190, o 
candid:llo DQUGI.AS.I.UI7. PERF.IRA. aprovado em. r lugar. em ConCUflO PUblir:o de Provu c 
TflulQJ, .irc.a de'cónlrcci'!~Cf'lo. filosolia, Sóci&;~iosia c Art«, eonrorme tdilJI de Homoloiaç~o n• 9, 
publlc:adil no OOU \!e I) de 'novi:m!Ko de 2009, Jeiilo 3, pjgina 70,com rdiliarçlo publicada 110 DOU 
de 14 de d=tbro de 2009~ ), pjginl 61, em rqimc de trabalho de dalicaçto exc!Wdva, código 
di VIgA 0113703. ' 

N" 461:. NomcM.~·m Caráter F.fttiVq, pan o.arrgo_de Admi.P,tllldor, NÍvel-de Clissifi~ t=., NiYCI de 
Capacitaçlo I, Padrio I, panr o quadro de l'cMoal deste l11$1itulo, COill loltçlo e acrçfeio no camp\ls Jpi7. de 
fQfl, IIOii kn\W$ ® lrt.-9", lneiM~ I, da Ui &1Íil9o1 a ~;~~nélidit~.IANDRA CRISTINA MARIANO CAR· 
VAI.HO, aprovada Cm t• lupr, ,em Concuno Púbho:o de Prirvat.;'c:onrormc Poi1ari1 de Homolopçlo n• 
96412009 publ~ no D9U de 16 de de7.cmbro de 2009,-~ l~pjgin. 66, código de: np08í67Sl. 

N" 462 • NOII"Ie!f Çrri cinuà-'F.felivo, para o c:argo de Tep;icO an TtQIO\ogia dli lnronnaç~o. Nlvd de: 
ClassirraçJo D,-Nivcl de Capacltaç&o 1. Padrlo I, pano o qUad"' de I'1:Moal dcstc.J~illllo, com lo!açlo..e 
u~rdciõ 110 c:ampus Jui1: de Fora. 1101i tm1101 dO 1111.-'r,lnci~ I, dli l.ci 8.112190, o_ candi&tO RICARDO 
SII.VA CAMPOS. aprovado em r•tugar, em Cont:uno Públkodc. Próv;as.'C911formc Porári• de HomologaçJO 
n'%412009 pübliea® 110 OOU dç 16 de ~bro di2009, ~ !_,·pigi!MI 66, código de vagar 01134506. 

N" A6J."Nomc!r an'árita F.rtti~,pam~ ~de-Técnico ãn T~ill da rnrorrnaç~o: Nlvcl de Clu· 
si~ 1), Nlvd de CapaciiiÇio r, PadrSo 1. para o quadro de; PCWlltl d=lo: IJWituiO, com loi&Çio c cxa'c{do 
no i:lmpllS Jui~ de Fora, nós tmnos do ail9",1!]cllo I, da l.d 11.112190, o candid.W CARI.OS.ROIIER'ro 
LIMA lADEIRA, •provado em 2" lupr, êm ÇOIICWJQ Pírbliá> de Provu, cõnrorme Portriri1 de HOmoiopçAo 
n• 96412009 publim!o no DOU de 16 dcllc-mnbrode 2009, JCÇ1o l,pigini66,código de vagaOR34S07. 

N" 464 • Nlli'IIC;&fcm Çarílêr Efelivo, p;.m OOIIJO de Prof~ de P.nsino llásico, Técnico e Ta:no~, C1ur.c 
•J)I•, n!YCI -o r•, Mwrado, para p quadro de Pessoal dcslc lnsliluiO.. com 1oiaçJo e cxcrcleio 110 Olinpu$·Ju~dc: 
FOII,IIOii lermos do•rt. 9", JI!Ciw I, cla.i..ci"!.ll2190, o Clllldidalo CIRO DP.SOU7.A VAJ.f, ap«Modo em I" lugar. 
em Contuno Pírblico de Provas c Tl!uiOII, 1rea de conhccí~. _qeogmrra, c:onforinc Ponària de Homolopç5ri 

. n"~publkrda110 ~de 16dedcmnbrode2009,scçlo 1 1 plia;ina66.códigodevap08~9419. 
hi,\RIO S~R(i/0 COSIA VIE!Ri\ 

- FERNANDO TPI,ENTINO DE SOUSA VIEIRA 
Dl~or-~1 da ImprenSa NadÓnal 

. i 

. JORGE. LUIZ ALENQ.~ G_UERRA 
Coordenador-Geral de 

Publicaçto _e Dlvulgaçao 

A(EXAND~E MÍRANDA MÀCHADO 
~ Coordenador de J;:di!Oraçilo e; .. 

, Divulgaçilo Eletrônica dos Jornais Oficiais-

FAAN.Ç ISCO Í)AS CHAÇiAS PEREIRA 
toordenador de F:roduç3o 


