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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

ATO N° 63/2008

 A PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª 
REGIÃO, no uso das atribuições legais e regimentais; e 

 CONSIDERANDO a necessidade dos processos de precatórios serem condu-

zidos de acordo com a Instrução Normativa nº 32, do Tribunal Superior do Trabalho, 

publicada no DOU 10.01.2008, bem como a necessidade de adequação de alguns atos 

na formalização do precatório com a referida Instrução;

 CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de aperfeiçoamento e unifor-

mização dos procedimentos de requisições de valores, com vistas à economia e 

celeridade processuais,

 RESOLVE:

 Regulamentar alguns procedimentos pertinentes à formação e seguimento dos 

processos de precatórios para o Tribunal, na forma que segue:

 Art. 1º A expedição de ofício precatório será padronizada para todas as Varas 

de acordo com o respectivo modelo elaborado pelo Tribunal.

 Parágrafo único. Nas reclamações plúrimas todos os beneficiários deverão 

ser relacionados nominalmente, inclusive, com valores e respectivos CPF, através de 

uma relação anexa ao ofício.

 Art. 2º Existindo Requisição de Pequeno Valor (Estadual e Municipal) e Pre-

catório em um mesmo processo, deverá ser formado em autos apartados os créditos de 

Pequeno Valor e os autos principais remetido ao Tribunal para formação do precatório.

 Parágrafo único. Todos ofícios precatórios deverão ser remetidos ao Tribunal 

acompanhados dos autos principais.
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 Art. 3º Os ofícios precatórios deverão ser enviados em duas vias, devendo 

um ser juntado nos autos e o segundo anexado na capa, a fim de que o Tribu-

nal possa colocar um novo registro, agilizando seu procedimento e atendendo os 

requisitos exigidos para autuação.

 Art. 4º Este Ato entra em vigor a partir de sua publicação.

 Fortaleza (CE),15 de abril de 2008.

 DULCINA DE HOLANDA PALHANO
 Desembargadora Presidente 

MODELO DE OFÍCIO PRECATÓRIO

AO EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SÉTIMA REGIÃO.

O(a) MM. Juiz(a) Titular da ____ Vara do Trabalho de _______________, 

________________________, solicita que se digne Vossa Excelência em REQUISI-

TAR o pagamento dos valores apurados na execução que se processa nos autos do 

processo abaixo identificado, em virtude de decisão transitada em julgado, conforme 

as seguintes informações. Processo nº:

Credor(es):

Procurador:

Devedor (es):

Procurador:

Natureza do crédito: comum ou alimentar

Data do trânsito em julgado da decisão:

Total líquido do(s) credor(es):

Honorários advocatícios:

Honorários Periciais:

Outras despesas:

Recolhimento(s) Previdenciário(s):

INSS - Cota parte do(s) exeqüente(s):

INSS - Cota parte do(s) executado(s):

Imposto de Renda:

Imposto de Renda sobre honorários periciais:

Valor total da execução:

Atualizado até:__/__/__

Cidade:

Data:__/__/__

Assinatura do Juiz Titular da Vara

Assinatura do Diretor de Secretaria


