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PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assem-
bleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Demo-
crático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais 
e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desen-
volvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos 
de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 
fundada na harmonia social e comprometida, na ordem 
interna e internacional, com a solução pacífica das contro-
vérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

TÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 
tem como fundamentos:
I – a soberania;
II – a cidadania;
III – a dignidade da pessoa humana;
IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V – o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce 
por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 
termos desta Constituição.

Art. 2º São Poderes da União, independentes e har-
mônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da Repúbli-
ca Federativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II – garantir o desenvolvimento nacional;
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais;

IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discri-
minação.

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas 
relações internacionais pelos seguintes princípios:
I – independência nacional;
II – prevalência dos direitos humanos;
III – autodeterminação dos povos;
IV – não intervenção;
V – igualdade entre os Estados;
VI – defesa da paz;
VII – solução pacífica dos conflitos;
VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo;
IX – cooperação entre os povos para o progresso da hu-
manidade;
X – concessão de asilo político.
Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a 
integração econômica, política, social e cultural dos povos 
da América Latina, visando à formação de uma comunidade 
latino-americana de nações.

TÍTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS 

FUNDAMENTAIS

Capítulo I 
DOS DIREITOS E DEVERES 

INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos es-
trangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes:

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
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I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, 
nos termos desta Constituição;
II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei;
III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante;
IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado 
o anonimato;
V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao 
agravo, além da indenização por dano material, moral ou 
à imagem;
VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, 
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 
garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto 
e a suas liturgias;
VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assis-
tência religiosa nas entidades civis e militares de internação 
coletiva;
VIII – ninguém será privado de direitos por motivo de crença 
religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as 
invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta 
e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;
IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de cen-
sura ou licença;
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e 
a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo 
em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar 
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunica-
ções telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, 
salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na 
forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal 
ou instrução processual penal; (Vide Lei nº 9.296, de 1996)
XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer;
XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e res-
guardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 
profissional;
XV – é livre a locomoção no território nacional em tempo 
de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele 
entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;
XVI – todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em 
locais abertos ao público, independentemente de autori-
zação, desde que não frustrem outra reunião anteriormente 
convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio 
aviso à autoridade competente;
XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos, 
vedada a de caráter paramilitar;
XVIII – a criação de associações e, na forma da lei, a de 
cooperativas independem de autorização, sendo vedada a 
interferência estatal em seu funcionamento;
XIX – as associações só poderão ser compulsoriamente 
dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão 
judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;
XX – ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a 
permanecer associado;
XXI – as entidades associativas, quando expressamente au-
torizadas, têm legitimidade para representar seus filiados 
judicial ou extrajudicialmente;
XXII – é garantido o direito de propriedade;
XXIII – a propriedade atenderá a sua função social;

XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapro-
priação por necessidade ou utilidade pública, ou por inte-
resse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, 
ressalvados os casos previstos nesta Constituição;
XXV – no caso de iminente perigo público, a autoridade 
competente poderá usar de propriedade particular, assegu-
rada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;
XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em 
lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de 
penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua 
atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de fi-
nanciar o seu desenvolvimento;
XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, 
publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos 
herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
XXVIII – são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas 
e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas 
atividades desportivas;
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico 
das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, 
aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e 
associativas;
XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais 
privilégio temporário para sua utilização, bem como pro-
teção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos 
nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em 
vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 
econômico do País;
XXX – é garantido o direito de herança;
XXXI – a sucessão de bens de estrangeiros situados no País 
será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge 
ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais 
favorável a lei pessoal do “de cujus”;
XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 
consumidor;
XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de interesse 
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 
pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do 
pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de 
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para 
defesa de direitos e esclarecimento de situações de inte-
resse pessoal;
XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 
lesão ou ameaça a direito;
XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato ju-
rídico perfeito e a coisa julgada;
XXXVII – não haverá juízo ou tribunal de exceção;
XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, com a organi-
zação que lhe der a lei, assegurados:
a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos 
contra a vida;
XXXIX – não há crime sem lei anterior que o defina, nem 
pena sem prévia cominação legal;
XL – a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;
XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos 
direitos e liberdades fundamentais;
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CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

DECRETO-LEI 5.452, DE 1º DE  
MAIO DE 1943 

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atri-
buição que lhe confere o art. 180 da Constituição,
DECRETA:

 Art. 1º 
Fica aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho, 
que a este Decreto-lei acompanha, com as alterações 
por ela introduzidas na legislação vigente.
Parágrafo único. Continuam em vigor as disposições le-
gais transitórias ou de emergência, bem como as que 
não tenham aplicação em todo o território nacional.

 Art. 2º 
O presente Decreto-lei entrará em vigor em 10 de 
novembro de 1943.
Rio de Janeiro, 1 de maio de 1943, 122º da Indepen-
dência e 55º da República.

GETÚLIO VARGAS.

TÍTULO I
INTRODUÇÃO

 Art. 1º 
Esta Consolidação estatui as normas que regulam as 
relações individuais e coletivas de trabalho, nela pre-
vistas.

 Art. 2º 
Considera-se empregador a empresa, individual ou 
coletiva, que, assumindo os riscos da atividade eco-
nômica, admite, assalaria e dirige a prestação pes-
soal de serviço.

• Arts. 10 e 448 da CLT:
Art. 10. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empre-
sa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados.
Art. 448. A mudança na propriedade ou na estrutura jurí-
dica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos 
respectivos empregados.

• Arts. 3º e 4º da Lei 5.889/1973:
Art. 3º Considera-se empregador, rural, para os efeitos des-
ta Lei, a pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, que 
explore atividade agroeconômica, em caráter permanen-
te ou temporário, diretamente ou através de prepostos e 
com auxílio de empregados.
§ 1º Inclui-se na atividade econômica referida no caput des-
te artigo, além da exploração industrial em estabelecimento 
agrário não compreendido na Consolidação das Leis do Tra-
balho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio 
de 1943, a exploração do turismo rural ancilar à exploração 
agroeconômica. (Redação dada pela Lei nº 13.171, de 2015).
§ 2º Sempre que uma ou mais empresas, embora tendo cada 
uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob di-
reção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, 
mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem gru-
po econômico ou financeiro rural, serão responsáveis solida-
riamente nas obrigações decorrentes da relação de emprego.
Art. 4º Equipara-se ao empregador rural, a pessoa física ou 
jurídica que, habitualmente, em caráter profissional, e por 
conta de terceiros, execute serviços de natureza agrária, 
mediante utilização do trabalho de outrem.

• Art. 3º, II, do Decreto 71.885/1973:
Art. 3º Para os fins constantes da Lei 5.859, de 11 de de-
zembro de 1972, considera-se: (...)
II – empregador doméstico a pessoa ou família que ad-
mita a seu serviço empregado doméstico.

§ 1º Equiparam-se ao empregador, para os efei-
tos exclusivos da relação de emprego, os profis-
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sionais liberais, as instituições de beneficência, as 
associações recreativas ou outras instituições sem 
fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como 
empregados.

• Art. 4º da Lei 5.889/1973: Equipara-se ao empregador 
rural, a pessoa física ou jurídica que, habitualmente, em 
caráter profissional, e por conta de terceiros, execute ser-
viços de natureza agrária, mediante utilização do traba-
lho de outrem.

§ 2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo, em-
bora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, 
estiverem sob a direção, controle ou administração de 
outra, constituindo grupo Industrial, comercial ou de 
qualquer outra atividade econômica, serão, para os 
efeitos da relação de emprego, solidariamente res-
ponsáveis a empresa principal e cada uma das su-
bordinadas.

• Art. 3º, § 2º, da Lei 5.889/1973: Sempre que uma ou 
mais empresas, embora tendo cada uma delas personali-
dade jurídica própria, estiverem sob direção, controle ou 
administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardan-
do cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico 
ou financeiro rural, serão responsáveis solidariamente nas 
obrigações decorrentes da relação de emprego.

• Súmulas 93, 129 e 239 do TST:
Súmula 93. BANCÁRIO. Integra a remuneração do ban-
cário a vantagem pecuniária por ele auferida na colo-
cação ou na venda de papéis ou valores mobiliários de 
empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, se 
exercida essa atividade no horário e no local de traba-
lho e com o consentimento, tácito ou expresso, do ban-
co empregador.
Súmula 129. CONTRATO DE TRABALHO. GRUPO ECO-
NÔMICO. A prestação de serviços a mais de uma em-
presa do mesmo grupo econômico, durante a mes-
ma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistên-
cia de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste 
em contrário.
Súmula 239. BANCÁRIO. EMPREGADO DE EMPRESA DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS. É bancário o empregado de 
empresa de processamento de dados que presta serviço 
a banco integrante do mesmo grupo econômico, exce-
to quando a empresa de processamento de dados presta 
serviços a banco e a empresas não bancárias do mesmo 
grupo econômico ou a terceiros.

• Art. 3º, II, da Portaria MTE 1.964/1999: 

Art. 3º Feito o levantamento físico e tendo o Auditor-
-Fiscal do Trabalho identificado trabalhadores contratados 
por “Consórcio de Empregadores Rurais”, deverá solicitar 
os seguintes documentos, que deverão estar centraliza-
dos no local de administração do Consórcio:
II – pacto de solidariedade, consoante previsto no art. 
896 do Código Civil, devidamente registrado em cartório;

 Art. 3º 
Considera-se empregado toda pessoa física que pres-
tar serviços de natureza não eventual a empregador, 
sob a dependência deste e mediante salário.

• Arts. 2º, 6º e 442, parágrafo único, da CLT:
Art. 2º Considera-se empregador a empresa, individual ou 
coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, 
admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.

§ 1º Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclu-
sivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as 
instituições de beneficência, as associações recreativas ou 
outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem tra-
balhadores como empregados.
§ 2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, 
cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem 
sob a direção, controle ou administração de outra, cons-
tituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra 
atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de 
emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal 
e cada uma das subordinadas.
Art. 6º Não se distingue entre o trabalho realizado no 
estabelecimento do empregador, o executado no do-
micílio do empregado e o realizado a distância, desde 
que estejam caracterizados os pressupostos da relação 
de emprego. 
Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados 
de comando, controle e supervisão se equiparam, para 
fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e dire-
tos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio.
Art. 442. Contrato individual de trabalho é o acordo tá-
cito ou expresso, correspondente à relação de emprego.

• Art. 100 da Lei 9.504/1997: A contratação de pessoal 
para prestação de serviços nas campanhas eleitorais não 
gera vínculo empregatício com o candidato ou partido 
contratantes, aplicando-se à pessoa física contratada o dis-
posto na  alínea h do inciso V do art. 12 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991. 

• Art. 1º da Lei 6.932/1981 e art. 1º do Decreto 
80.281/1977:
Art. 1º da Lei 6.932/1981. A Residência Médica consti-
tui modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a 
médicos, sob a forma de cursos de especialização, carac-
terizada por treinamento em serviço, funcionando sob a 
responsabilidade de instituições de saúde, universitárias ou 
não, sob a orientação de profissionais médicos de elevada 
qualificação ética e profissional.
Art. 1º do Decreto 80.281/1977. A Residência em Me-
dicina constitui modalidade do ensino de pós-graduação 
destinada a médicos, sob a forma de curso de especia-
lização, caracterizada por treinamento em serviço, em 
regime de dedicação exclusiva, funcionando em Insti-
tuições de saúde, universitárias ou não, sob a orienta-
ção de profissionais médicos de elevada qualificação 
ética e profissional.

• Art. 2º da Lei 5.889/1973. Empregado rural é toda pessoa 
física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta 
serviços de natureza não eventual a empregador rural, sob 
a dependência deste e mediante salário.

• Súmulas 386 e 430 do TST:
Súmula 386. POLICIAL MILITAR. RECONHECIMENTO DE 
VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM EMPRESA PRIVADA. Preen-
chidos os requisitos do art. 3º da CLT, é legítimo o reco-
nhecimento de relação de emprego entre policial militar 
e empresa privada, independentemente do eventual ca-
bimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do 
Policial Militar. 
Súmula 430. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. CON-
TRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDA-
DE. ULTERIOR PRIVATIZAÇÃO. CONVALIDAÇÃO. INSUBSIS-
TÊNCIA DO VÍCIO. Convalidam-se os efeitos do contrato 
de trabalho que, considerado nulo por ausência de con-
curso público, quando celebrado originalmente com ente 
da Administração Pública Indireta, continua a existir após 
a sua privatização.
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• OJs 199 e 366 da SDI-1 do TST:
OJ 199. JOGO DO BICHO. CONTRATO DE TRABALHO. NULI-
DADE. OBJETO ILÍCITO. É nulo o contrato de trabalho cele-
brado para o desempenho de atividade inerente à prática 
do jogo do bicho, ante a ilicitude de seu objeto, o que sub-
trai o requisito de validade para a formação do ato jurídico.
OJ 366. ESTAGIÁRIO. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO DE 
ESTÁGIO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA ou INDIRETA. 
PERÍODO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 
IMPOSSIBILIDADE. Ainda que desvirtuada a finalidade do 
contrato de estágio celebrado na vigência da Constituição 
Federal de 1988, é inviável o reconhecimento do vínculo 
empregatício com ente da Administração Pública direta ou 
indireta, por força do art. 37, II, da CF/1988, bem como o 
deferimento de indenização pecuniária, exceto em relação 
às parcelas previstas na Súmula 363 do TST, se requeridas.

Parágrafo único. Não haverá distinções relativas à es-
pécie de emprego e à condição de trabalhador, nem 
entre o trabalho intelectual, técnico e manual.

• Art. 7º, XXXII, da CF: São direitos dos trabalhadores ur-
banos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social: (...) XXXII – proibição de distinção en-
tre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os pro-
fissionais respectivos.

• Súmula 6, VII, do TST: Desde que atendidos os requisi-
tos do art. 461 da CLT, é possível a equiparação salarial de 
trabalho intelectual, que pode ser avaliado por sua perfei-
ção técnica, cuja aferição terá critérios objetivos.

 Art. 4º 
Considera-se como de serviço efetivo o período em 
que o empregado esteja à disposição do empregador, 
aguardando ou executando ordens, salvo disposição 
especial expressamente consignada.

• Arts. 58, §§ 1º e 2º, e 294 da CLT:
Art. 58. A duração normal do trabalho, para os empre-
gados em qualquer atividade privada, não excederá de 8 
(oito) horas diárias, desde que não seja fixado expressa-
mente outro limite.
§ 1º Não serão descontadas nem computadas como jor-
nada extraordinária as variações de horário no registro de 
ponto não excedentes de cinco minutos, observado o li-
mite máximo de dez minutos diários. 
§ 2º O tempo despendido pelo empregado até o local 
de trabalho e para o seu retorno, por qualquer meio de 
transporte, não será computado na jornada de trabalho, 
salvo quando, tratando-se de local de difícil acesso ou 
não servido por transporte público, o empregador for-
necer a condução.
Art. 294. O tempo despendido pelo empregado da boca 
da mina ao local do trabalho e vice-versa será computa-
do para o efeito de pagamento do salário.

• Súmulas 90, 96, 118, 366, 428 e 429 do TST:
Súmula 90. HORAS IN ITINERE. TEMPO DE SERVIÇO.
I – O tempo despendido pelo empregado, em condução 
fornecida pelo empregador, até o local de trabalho de di-
fícil acesso, ou não servido por transporte público regular, 
e para o seu retorno é computável na jornada de trabalho. 
II – A incompatibilidade entre os horários de início e tér-
mino da jornada do empregado e os do transporte pú-
blico regular é circunstância que também gera o direito 
às horas in itinere. 
III – A mera insuficiência de transporte público não enseja 
o pagamento de horas in itinere. 

IV – Se houver transporte público regular em parte do 
trajeto percorrido em condução da empresa, as horas in 
itinere remuneradas limitam-se ao trecho não alcançado 
pelo transporte público. 
V – Considerando que as horas in itinere são computáveis 
na jornada de trabalho, o tempo que extrapola a jornada 
legal é considerado como extraordinário e sobre ele deve 
incidir o adicional respectivo. 
Súmula 96. MARÍTIMO. A permanência do tripulante a bor-
do do navio, no período de repouso, além da jornada, não 
importa presunção de que esteja à disposição do emprega-
dor ou em regime de prorrogação de horário, circunstâncias 
que devem resultar provadas, dada a natureza do serviço.
Súmula 118. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. 
Os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de 
trabalho, não previstos em lei, representam tempo à dis-
posição da empresa, remunerados como serviço extraor-
dinário, se acrescidos ao final da jornada.
Súmula 366. CARTÃO DE PONTO. REGISTRO. HORAS EX-
TRAS. MINUTOS QUE ANTECEDEM E SUCEDEM A JORNA-
DA DE TRABALHO. Não serão descontadas nem computa-
das como jornada extraordinária as variações de horário 
do registro de ponto não excedentes de cinco minutos, 
observado o limite máximo de dez minutos diários. Se 
ultrapassado esse limite, será considerada como extra a 
totalidade do tempo que exceder a jornada normal, pois 
configurado tempo à disposição do empregador, não im-
portando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao 
longo do tempo residual (troca de uniforme, lanche, hi-
giene pessoal, etc).
Súmula 428. SOBREAVISO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO 
ART. 244, § 2º, DA CLT
I – O uso de instrumentos telemáticos ou informatizados 
fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não ca-
racteriza o regime de sobreaviso. 
II – Considera-se em sobreaviso o empregado que, à 
distância e submetido a controle patronal por instru-
mentos telemáticos ou informatizados, permanecer em 
regime de plantão ou equivalente, aguardando a qual-
quer momento o chamado para o serviço durante o 
período de descanso.
Súmula 429. TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. 
ART. 4º DA CLT. PERÍODO DE DESLOCAMENTO ENTRE A 
PORTARIA E O LOCAL DE TRABALHO. Considera-se à dis-
posição do empregador, na forma do art. 4º da CLT, o 
tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre 
a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que 
supere o limite de 10 (dez) minutos diários.

Parágrafo único. Computar-se-ão, na contagem de 
tempo de serviço, para efeito de indenização e es-
tabilidade, os períodos em que o empregado estiver 
afastado do trabalho prestando serviço militar e por 
motivo de acidente do trabalho.
•  Parágrafo único incluído pela Lei 4.072, de 16.06. 1962.

 Art. 5º 
A todo trabalho de igual valor corresponderá salário 
igual, sem distinção de sexo.

• Arts. 5º, I e 7º, XXX da CF:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos es-
trangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: I – homens e mulheres são iguais 
em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição.
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
além de outros que visem à melhoria de sua condição 
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social: (...) XXX – proibição de diferença de salários, de 
exercício de funções e de critério de admissão por moti-
vo de sexo, idade, cor ou estado civil.

• Arts. 373-A, III, e 461 da CLT:
Art. 373-A. Ressalvadas as disposições legais destinadas a 
corrigir as distorções que afetam o acesso da mulher ao 
mercado de trabalho e certas especificidades estabeleci-
das nos acordos trabalhistas, é vedado: (...) III – considerar 
o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como variável 
determinante para fins de remuneração, formação profis-
sional e oportunidades de ascensão profissional;
Art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual 
valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma locali-
dade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, 
nacionalidade ou idade.
§ 1º Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será 
o que for feito com igual produtividade e com a mesma 
perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo 
de serviço não for superior a 2 (dois) anos.
§ 2º Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quan-
do o empregador tiver pessoal organizado em quadro de 
carreira, hipótese em que as promoções deverão obedecer 
aos critérios de antiguidade e merecimento.
§ 3º No caso do parágrafo anterior, as promoções deverão 
ser feitas alternadamente por merecimento e por antigui-
dade, dentro de cada categoria profissional.
§ 4º O trabalhador readaptado em nova função por mo-
tivo de deficiência física ou mental atestada pelo órgão 
competente da Previdência Social não servirá de paradig-
ma para fins de equiparação salarial.

• Súmula 202 do STF: Na equiparação de salário, em caso 
de trabalho igual, toma-se em conta o tempo de serviço 
na função, e não no emprego.

• Súmula 6 do TST: EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ART. 461 
DA CLT.
I – Para os fins previstos no § 2º do art. 461 da CLT, só é 
válido o quadro de pessoal organizado em carreira quan-
do homologado pelo Ministério do Trabalho, excluindo-se, 
apenas, dessa exigência o quadro de carreira das entida-
des de direito público da administração direta, autárqui-
ca e fundacional aprovado por ato administrativo da au-
toridade competente.
II – Para efeito de equiparação de salários em caso de 
trabalho igual, conta-se o tempo de serviço na função e 
não no emprego.
III – A equiparação salarial só é possível se o empregado e o 
paradigma exercerem a mesma função, desempenhando as
mesmas tarefas, não importando se os cargos têm, ou não, 
a mesma denominação.
IV – É desnecessário que, ao tempo da reclamação sobre 
equiparação salarial, reclamante e paradigma estejam a 
serviço do estabelecimento, desde que o pedido se rela-
cione com situação pretérita.
V – A cessão de empregados não exclui a equiparação sa-
larial, embora exercida a função em órgão governamental 
estranho à cedente, se esta responde pelos salários do pa-
radigma e do reclamante.
VI – Presentes os pressupostos do art. 461 da CLT, é irre-
levante a circunstância de que o desnível salarial tenha 
origem em decisão judicial que beneficiou o paradigma, 
exceto: a) se decorrente de vantagem pessoal ou de tese 
jurídica superada pela jurisprudência de Corte Superior; b) 
na hipótese de equiparação salarial em cadeia, suscitada 
em defesa, se o empregador produzir prova do alegado 
fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito à equi-
paração salarial em relação ao paradigma remoto, conside-
rada irrelevante, para esse efeito, a existência de diferença 
de tempo de serviço na função superior a dois anos entre 
o reclamante e os empregados paradigmas componentes 
da cadeia equiparatória, à exceção do paradigma imediato.

VII – Desde que atendidos os requisitos do art. 461 da CLT, 
é possível a equiparação salarial de trabalho intelectual, 
que pode ser avaliado por sua perfeição técnica, cuja afe-
rição terá critérios objetivos. 
VIII – É do empregador o ônus da prova do fato impe-
ditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial.
IX – Na ação de equiparação salarial, a prescrição é parcial 
e só alcança as diferenças salariais vencidas no período de 
5 (cinco) anos que precedeu o ajuizamento.
X – O conceito de “mesma localidade” de que trata o art. 
461 da CLT refere-se, em princípio, ao mesmo município, 
ou a municípios distintos que, comprovadamente, perten-
çam à mesma região metropolitana.

• OJ 297 da SDI-1 do TST: EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SER-
VIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA 
E FUNDACIONAL. ART. 37, XIII, DA CF/1988. O art. 37, inciso 
XIII, da CF/1988, veda a equiparação de qualquer natureza 
para o efeito de remuneração do pessoal do serviço pú-
blico, sendo juridicamente impossível a aplicação da nor-
ma infraconstitucional prevista no art. 461 da CLT quando 
se pleiteia equiparação salarial entre servidores públicos, 
independentemente de terem sido contratados pela CLT.

 Art. 6º 
Não se distingue entre o trabalho realizado no estabe-
lecimento do empregador, o executado no domicílio do 
empregado e o realizado a distância, desde que estejam 
caracterizados os pressupostos da relação de emprego. 
Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatiza-
dos de comando, controle e supervisão se equipa-
ram, para fins de subordinação jurídica, aos meios 
pessoais e diretos de comando, controle e supervi-
são do trabalho alheio.
• Art. 6º com a redação dada pela Lei 12.551, de 15.12.2011.

• Art. 83 da CLT: É devido o salário mínimo ao trabalha-
dor em domicílio, considerado este como o executado na 
habitação do empregado ou em oficina de família, por 
conta de empregador que o remunere.

 Art. 7º 
Os preceitos constantes da presente Consolidação sal-
vo quando for em cada caso, expressamente deter-
minado em contrário, não se aplicam:
• Caput com a redação dada pelo Decreto-lei 8.079, 11.10.1945.
a) aos empregados domésticos, assim considerados, 
de um modo geral, os que prestam serviços de na-
tureza não econômica à pessoa ou à família, no âm-
bito residencial destas;
• Vide Decreto 71.885/1973: Regulamenta o Trabalho Doméstico.

•  Vide Decreto 3.361/2000: Faculta o acesso do doméstico ao 
FGTS e ao Programa de Seguro-Desemprego.

b) aos trabalhadores rurais, assim considerados aque-
les que, exercendo funções diretamente ligadas à agri-
cultura e à pecuária, não sejam empregados em ativi-
dades que, pelos métodos de execução dos respecti-
vos trabalhos ou pela finalidade de suas operações, se 
classifiquem como Industriais ou comerciais;
•  Vide Lei 5.889/1973 e Decreto 73.626/1974: Regulamentam o 

Trabalho Rural.

• Art. 7º, caput, e XXIX, da CF: São direitos dos trabalha-
dores urbanos e rurais, além de outros que visem à me-
lhoria de sua condição social: (...) XXIX – ação, quanto aos 
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CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015

LEI 13.105, DE 16 DE 
MARÇO DE 2015

Código de Processo Civil.

DOU 17.03.2015

A Presidenta da República:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio-
no a seguinte Lei:

PARTE GERAL

LIVRO I
DAS NORMAS 

PROCESSUAIS CIVIS

TÍTULO ÚNICO
DAS NORMAS FUNDAMENTAIS 

E DA APLICAÇÃO DAS 
NORMAS PROCESSUAIS

Capítulo I
DAS NORMAS FUNDAMENTAIS 

DO PROCESSO CIVIL

Art. 1º O processo civil será ordenado, disciplinado e 
interpretado conforme os valores e as normas fundamentais 
estabelecidos na Constituição da República Federativa do 
Brasil, observando-se as disposições deste Código.

Art. 2º O processo começa por iniciativa da parte e 
se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções pre-
vistas em lei.

Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça 
ou lesão a direito.
§ 1º É permitida a arbitragem, na forma da lei.
§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução 
consensual dos conflitos.
§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução 
consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, 
advogados, defensores públicos e membros do Ministério 
Público, inclusive no curso do processo judicial.

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável 
a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do pro-
cesso deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar 
entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão 
de mérito justa e efetiva.

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento 
em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, 
aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação 
de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efe-
tivo contraditório.

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz aten-
derá aos fins sociais e às exigências do bem comum, res-
guardando e promovendo a dignidade da pessoa humana 
e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a lega-
lidade, a publicidade e a eficiência.

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes 
sem que ela seja previamente ouvida.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:
I – à tutela provisória de urgência;
II – às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 
311, incisos II e III;
III – à decisão prevista no art. 701.
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Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de ju-
risdição, com base em fundamento a respeito do qual não se 
tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda 
que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Ju-
diciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, 
sob pena de nulidade.
Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser 
autorizada a presença somente das partes, de seus advo-
gados, de defensores públicos ou do Ministério Público.

Art. 12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferen-
cialmente, à ordem cronológica de conclusão para profe-
rir sentença ou acórdão. (Redação de acordo com a Lei nº 
13.256, de 2016).
§ 1º A lista de processos aptos a julgamento deverá estar 
permanentemente à disposição para consulta pública em 
cartório e na rede mundial de computadores.
§ 2º Estão excluídos da regra do caput:
I – as sentenças proferidas em audiência, homologatórias de 
acordo ou de improcedência liminar do pedido;
II – o julgamento de processos em bloco para aplicação de 
tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos;
III – o julgamento de recursos repetitivos ou de incidente 
de resolução de demandas repetitivas;
IV – as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932;
V – o julgamento de embargos de declaração;
VI – o julgamento de agravo interno;
VII – as preferências legais e as metas estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Justiça;
VIII – os processos criminais, nos órgãos jurisdicionais que 
tenham competência penal;
IX – a causa que exija urgência no julgamento, assim reco-
nhecida por decisão fundamentada.
§ 3º Após elaboração de lista própria, respeitar-se-á a or-
dem cronológica das conclusões entre as preferências legais.
§ 4º Após a inclusão do processo na lista de que trata o § 
1º, o requerimento formulado pela parte não altera a or-
dem cronológica para a decisão, exceto quando implicar 
a reabertura da instrução ou a conversão do julgamento 
em diligência.
§ 5º Decidido o requerimento previsto no § 4º, o processo 
retornará à mesma posição em que anteriormente se en-
contrava na lista.
§ 6º Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no § 1º ou, 
conforme o caso, no § 3º, o processo que:
I – tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo quando 
houver necessidade de realização de diligência ou de com-
plementação da instrução;
II – se enquadrar na hipótese do art. 1.040, inciso II.

Capítulo II
DA APLICAÇÃO DAS NORMAS 

PROCESSUAIS

Art. 13. A jurisdição civil será regida pelas normas pro-
cessuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas 
previstas em tratados, convenções ou acordos internacio-
nais de que o Brasil seja parte.

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será apli-
cável imediatamente aos processos em curso, respeitados 
os atos processuais praticados e as situações jurídicas con-
solidadas sob a vigência da norma revogada.

Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos 
eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições des-
te Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente

LIVRO II
DA FUNÇÃO JURISDICIONAL

TÍTULO I
DA JURISDIÇÃO E DA AÇÃO

Art. 16. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos 
tribunais em todo o território nacional, conforme as dispo-
sições deste Código.

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter inte-
resse e legitimidade.

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em 
nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamen-
to jurídico.

Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substi-
tuído poderá intervir como assistente litisconsorcial.

Art. 19. O interesse do autor pode limitar-se à decla-
ração:

I – da existência, da inexistência ou do modo de ser de 
uma relação jurídica;

II – da autenticidade ou da falsidade de documento.

Art. 20. É admissível a ação meramente declaratória, 
ainda que tenha ocorrido a violação do direito.

TÍTULO II
DOS LIMITES DA JURISDIÇÃO 

NACIONAL E DA COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL

Capítulo I
DOS LIMITES DA JURISDIÇÃO NACIONAL

Art. 21. Compete à autoridade judiciária brasileira pro-
cessar e julgar as ações em que:

I – o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver 
domiciliado no Brasil;

II – no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação;

III – o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no 
Brasil.

Parágrafo único. Para o fim do disposto no inciso I, consi-
dera-se domiciliada no Brasil a pessoa jurídica estrangeira 
que nele tiver agência, filial ou sucursal.

Art. 22. Compete, ainda, à autoridade judiciária brasi-
leira processar e julgar as ações:

I – de alimentos, quando:

a) o credor tiver domicílio ou residência no Brasil;
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LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR

LEI Nº 605, DE 5 DE JANEIRO DE 1949

Repouso semanal remunerado e o pagamento de salário 
nos dias feriados civis e religiosos.

* Regulamento: Decreto 27.048, de 12 de agosto de 1949.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Todo empregado tem direito ao repouso semanal 
remunerado de vinte e quatro horas consecutivas, preferen-
temente aos domingos e, nos limites das exigências técnicas 
das empresas, nos feriados civis e religiosos, de acordo com 
a tradição local.

Art. 2º Entre os empregados a que se refere esta lei, incluem-
-se os trabalhos rurais, salvo os que operem em qualquer 
regime de parceria, meação, ou forma semelhante de parti-
cipação na produção.

Art. 3º O regime desta lei será extensivo àqueles que, sob 
forma autônoma, trabalhem agrupados, por intermédio de 
Sindicato, Caixa Portuária, ou entidade congênere. A remu-
neração do repouso obrigatório, nesse caso, consistirá no 
acréscimo de um 1/6 (um sexto) calculado sobre os salários 
efetivamente percebidos pelo trabalhador e paga junta-
mente com os mesmos.

Art. 4º É devido o repouso semanal remunerado, nos termos 
desta lei, aos trabalhadores das autarquias e de empresas in-
dustriais, ou sob administração da União, dos Estados e dos 
Municípios ou incorporadas nos seus patrimônios, que não 
estejam subordinados ao regime do funcionalismo público.

Art. 5º Esta lei não se aplica às seguintes pessoas:

a) Revogada pela Lei nº 11.324, de 2006.

b) aos funcionários públicos da União, dos Estados e dos 
Municípios e aos respectivos extranumerários em serviço 
nas próprias repartições;

c) aos servidores de autarquias paraestatais, desde que su-
jeitos a regime próprio de proteção ao trabalho que lhes as-
segure situação análoga à dos funcionários públicos.

Parágrafo único. São exigências técnicas, para os efeitos 
desta lei, as que, pelas condições peculiares às atividades da 
empresa, ou em razão do interesse público, tornem indis-
pensável a continuidade do serviço.

Art. 6º Não será devida a remuneração quando, sem motivo 
justificado, o empregado não tiver trabalhado durante toda 
a semana anterior, cumprindo integralmente o seu horário 
de trabalho.

§ 1º São motivos justificados:

a) os previstos no artigo 473 e seu parágrafo único da 
Consolidação das Leis do Trabalho;

b) a ausência do empregado devidamente justificada, a cri-
tério da administração do estabelecimento;

c) a paralisação do serviço nos dias em que, por conveniência 
do empregador, não tenha havido trabalho;

d) a ausência do empregado, até três dias consecutivos, em 
virtude do seu casamento;

e) a falta ao serviço com fundamento na lei sobre acidente 
do trabalho;

f ) a doença do empregado, devidamente comprovada. 

§ 2º A doença será comprovada mediante atestado de mé-
dico da instituição da previdência social a que estiver filiado 
o empregado, e, na falta deste e sucessivamente, de médico 
do Serviço Social do Comércio ou da Indústria; de médico 
da empresa ou por ela designado; de médico a serviço de 
representação federal, estadual ou municipal incumbido de 
assuntos de higiene ou de saúde pública; ou não existindo 
estes, na localidade em que trabalhar, de médico de sua es-
colha. (Redação de acordo com a Lei nº 2.761, de 26.4.56)

§ 3º Nas empresas em que vigorar regime de trabalho redu-
zido, a frequência exigida corresponderá ao número de dias 
em que o empregado tiver de trabalhar.

Art. 7º A remuneração do repouso semanal corresponderá:

a) para os que trabalham por dia, semana, quinzena ou mês, 
à de um dia de serviço, computadas as horas extraordinárias 
habitualmente prestadas; (Redação de acordo com a Lei nº 
7.415, de 09.12.85)

LE
G

IS
LA

Ç
Ã

O
 C

O
M

PL
EM

EN
TA

R

CLT - 19ed - Saraiva.indb   469 10/02/2017   16:41:26



470

DECRETO Nº 27.048, DE 12 DE AGOSTO DE 1949 Saraiva, Linhares e Tonassi

b) para os que trabalham por hora, à sua jornada norma 
de trabalho, computadas as horas extraordinárias habitual-
mente prestadas; (Redação de acordo com a Lei nº 7.415, de 
09.12.85)

c) para os que trabalham por tarefa ou peça, o equivalente 
ao salário correspondente às tarefas ou peças feitas du-
rante a semana, no horário normal de trabalho, dividido 
pelos dias de serviço efetivamente prestados ao empre-
gador;

d) para o empregado em domicílio, o equivalente ao quo-
ciente da divisão por 6 (seis) da importância total da sua pro-
dução na semana.

§ 1º Os empregados cujos salários não sofram descontos 
por motivo de feriados civis ou religiosos são considerados 
já remunerados nesses mesmos dias de repouso, conquanto 
tenham direito à remuneração dominical.

§ 2º Consideram-se já remunerados os dias de repouso 
semanal do empregado mensalista ou quinzenalista cujo 
cálculo de salário mensal ou quinzenal, ou cujos des-
contos por falta sejam efetuados na base do número de 
dias do mês ou de 30 (trinta) e 15 (quinze) diárias, res-
pectivamente.

Art. 8º Excetuados os casos em que a execução do ser-
viço for imposta pelas exigências técnicas das empresas, 
é vedado o trabalho em dias feriados, civis e religiosos, 
garantida, entretanto, aos empregados a remuneração 
respectiva, observados os dispositivos dos artigos 6º e 7º 
desta lei.

Art. 9º Nas atividades em que não for possível, em virtude 
das exigências técnicas das empresas, a suspensão do tra-
balho, nos dias feriados civis e religiosos, a remuneração será 
paga em dobro, salvo se o empregador determinar outro dia 
de folga.

Art. 10. Na verifi cação das exigências técnicas a que se re-
ferem os artigos anteriores, ter-se-ão em vista as de ordem 
econômica, permanentes ou ocasionais, bem como as pecu-
liaridades locais.

Parágrafo único. O Poder Executivo, em decreto especial 
ou no regulamento que expedir par fiel execução desta 
lei, definirá as mesmas exigências e especificará, tanto 
quanto possível, as empresas a elas sujeitas, ficando 
desde já incluídas entre elas as de serviços públicos e de 
transportes. 

Art. 11. Revogado pela Lei nº 9.093, de 12.09.95.

Art. 12. As infrações ao disposto nesta Lei serão punidas, 
com multa de R$ 40,25 (quarenta reais e vinte e cinco 
centavos) a R$ 4.025,33 (quatro mil e vinte e cinco reais 
e trinta e três centavos), segundo a natureza da infração, 
sua extensão e a intenção de quem a praticou, aplicada 
em dobro no caso de reincidência e oposição à fiscali-
zação ou desacato à autoridade. (Redação dada pela Lei 
12.544/2011)

Art. 13. Serão originariamente competentes, para a im-
posição das multas de que trata a presente lei, os dele-
gados regionais do Ministério do Trabalho e, nos Estados, 
onde houver delegação de atribuições, a autoridade de-
legada.

Art. 14. A fi scalização da execução da presente lei, o pro-
cesso de autuação dos seus infratores, os recursos e a co-
brança das multas reger-se-ão pelo disposto no Título VII da 
Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 15. A presente lei entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1949; 128º da Independência 
e 61º da República.

Eurico Gaspar Dutra

DECRETO Nº 27.048, DE 12 
DE AGOSTO DE 1949

Aprova o Regulamento da Lei nº 605, de 5 de janeiro de 
1949, que dispõe sobre o repouso semanal remunerado e o 

pagamento de salários nos dias feriados civis e religiosos.

* Lei regulamentada: Lei 605/1949.

Art. 1º Fica aprovado o regulamento que a este acompanha, 
assinado pelo Ministro de Estado dos Negócios do Trabalho, 
Indústria e Comércio, pelo qual reger-se-á a execução da Lei 
nº 605, de 5 de janeiro de 1949.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 1949; 128º da Independência 
e 61º da República

Eurico G. Dutra

REGULAMENTO A QUE SE 
REFERE O DECRETO Nº 27.048, 

DE 12 DE AGOSTO DE 1949

Art. 1º Todo empregado tem direito a repouso remunerado, 
num dia de cada semana, preferentemente aos domingos, 
nos feriados civis e nos religiosos, de acordo com a tradição 
local, salvo as exceções previstas neste Regulamento.

Art. 2º As disposições do presente Regulamento são exten-
sivas:

a) aos trabalhadores rurais, salvo os que trabalham em re-
gime de parceria agrícola, meação ou forma semelhante de 
participação na produção;

b) aos trabalhadores que, sob forma autônoma, trabalham 
agrupados, por intermédio de sindicato, caixa portuária ou 
entidade congênere, tais como estivadores, consertadores, 
conferentes e assemelhados;

c) aos trabalhadores das entidades autárquicas, dos ser-
viços industriais da União, dos Estados, dos Municípios e dos 
Territórios, e das empresas por estes administradas ou incor-
poradas, desde que não estejam sujeitos ao regime dos fun-
cionários ou extranumerários ou não tenham regime próprio 
de proteção ao trabalho, que lhes assegure situação análoga 
à daqueles servidores públicos.

Art. 3º O presente Regulamento não se aplica:

a) aos empregados domésticos, assim considerados os que 
prestem serviço de natureza não econômica a pessoa ou a 
família, no âmbito residencial destas;

b) aos funcionários da União, dos Estados, dos Municípios e 
dos Territórios, bem como aos respectivos extranumerários, 
em serviço nas próprias repartições.

Art. 4º O repouso semanal remunerado será de vinte e 
quatro horas consecutivas.

Art. 5º São feriados civis, e como tais obrigam ao repouso 
remunerado em todo o Território Nacional, aqueles que a lei 
determinar.

Parágrafo único. Será também obrigatório o repouso remu-
nerado nos dias feriados locais, até o máximo de quatro, in-
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REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO – TST

DJU 09.05.2008

• Aprovado pela Res. Administrativa 1.295/2008 do TST.

LIVRO I  
DO TRIBUNAL

TÍTULO I – DO TRIBUNAL, DA SUA COMPOSIÇÃO, DOS 
SEUS MINISTROS

CAPÍTULO I – DO TRIBUNAL

Art. 1º O Tribunal Superior do Trabalho, órgão de cúpula da 
Justiça do Trabalho, com sede na Capital da República, tem 
jurisdição em todo o território nacional.
Art. 2º A bandeira do Tribunal, instituída pela Portaria 291, 
de 16 de outubro de 1981, publicada no DJ de 3 de no-
vembro de 1981, simboliza a Justiça do Trabalho como órgão 
do Poder Judiciário, sua jurisdição e a importância social do 
exercício jurisdicional.

CAPÍTULO II – DA COMPOSIÇÃO E DA INVESTIDURA

Art. 3º O Tribunal compõe-se de vinte e sete Ministros, esco-
lhidos dentre brasileiros com mais de 35 (trinta e cinco) anos 
e menos de 65 (sessenta e cinco), nomeados pelo Presidente 
da República após aprovação pelo Senado Federal.
Art. 4º Para preenchimento de vaga de Ministro, desti-
nada aos Juízes da carreira da Magistratura do Trabalho, o 
Presidente do Tribunal convocará o Pleno para, pelo voto se-
creto e em escrutínios sucessivos, escolher, dentre os Juízes 
da carreira, integrantes dos Tribunais Regionais do Trabalho, 
os nomes para a formação da lista tríplice a ser encaminhada 
ao Presidente da República.

§ 1º Na hipótese de haver mais de uma vaga a ser preen-
chida, a lista conterá o número de Magistrados igual ao das 
vagas mais dois.
§ 2º Na votação para escolha dos nomes dos Juízes que inte-
grarão a lista, serão observados os seguintes critérios:
I – os nomes serão escolhidos em voto secreto e em escru-
tínios sucessivos, para o primeiro, o segundo, o terceiro, e, 
eventualmente, o quarto nome integrante da lista, e, assim, 
sucessivamente, sendo escolhido em cada escrutínio aquele 
que obtiver votos da maioria absoluta;
II – a maioria absoluta necessária para a escolha do nome é 
metade mais um do número de Ministros que compõem a 
Corte no momento da votação;
III – não alcançada, no primeiro escrutínio, a maioria abso-
luta, proceder-se-á a nova votação, na qual concorrerão os 
dois Juízes mais votados;
a) na hipótese de empate, será realizada nova votação. 
Persistindo o empate, adotar-se-ão como critérios de desem-
pate, sucessivamente, o tempo de investidura dos Juízes no 
Tribunal Regional e o tempo de investidura na Magistratura 
do Trabalho;
b) se houver empate entre dois Juízes que tenham obtido, 
individualmente, número de votos inferior ao alcançado 
por outro Juiz, far-se-á, primeiramente, a votação para o 
desempate, e, a seguir, para a escolha do nome que inte-
grará a lista; e
IV – escolhido um nome, fica excluído dos escrutínios subse-
quentes Juiz da mesma Região.
Art. 5º O Presidente do Tribunal, ocorrendo vaga destinada 
a membro do Ministério Público do Trabalho e a advogado 
militante, dará imediata ciência à Procuradoria-Geral do 
Trabalho e ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil, respectivamente, para formação e encaminha-
mento de lista sêxtupla ao Tribunal, que escolherá, dentre os 
nomes que a compõem, os que integrarão a lista tríplice a ser 
encaminhada ao Presidente da República.
Art. 6º O Tribunal Pleno, para o preenchimento das vagas 
aludidas no artigo anterior, pelo voto secreto da maioria ab-
soluta de seus membros, escolherá, em escrutínios secretos 
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e sucessivos, os nomes que integrarão a lista tríplice a ser en-
caminhada ao Presidente da República.
§ 1º Na hipótese de haver mais de uma vaga a ser preenchida 
por membro do Ministério Público ou por advogado, será 
formada uma lista tríplice para cada uma das listas sêxtuplas 
encaminhadas.
§ 2º Se para as vagas o Tribunal receber lista única dos indi-
cados a mais de uma vaga, formará uma só lista com o nú-
mero de candidatos igual ao das vagas mais dois.
§ 3º Aplica-se, no que couber, à votação para escolha dos 
integrantes da lista tríplice, o estabelecido nos incisos do § 
2º do art. 4º.

CAPÍTULO III – DOS MINISTROS

Seção I – Da posse e das prerrogativas

Art. 7º No ato da posse, o Ministro obrigar-se-á, por compro-
misso formal em sessão solene do Tribunal Pleno, ou perante 
o Presidente, a bem cumprir os deveres do cargo, de con-
formidade com a Constituição e as Leis da República, sendo 
lavrado pelo Secretário-Geral Judiciário o respectivo termo 
de compromisso e posse, que será assinado pelo Ministro 
Presidente e pelo empossado.

• Caput com redação pela ER 4/2012 do TST.

Parágrafo único. Somente será dado posse ao Ministro que 
haja comprovado:
I – ser brasileiro;
II – contar mais de 35 (trinta e cinco) e menos de sessenta e 5 
(cinco) anos de idade; e
III – satisfazer aos demais requisitos legais.
Art. 8º No período correspondente às férias coletivas ou ao 
recesso judiciário, o Presidente do Tribunal poderá dar posse 
ao Ministro nomeado, devendo o ato ser ratifi cado pelo Pleno.
Art. 9º A antiguidade dos Ministros, para efeitos legais e re-
gimentais, é regulada:
I – pela posse;
II – pela nomeação;
III – pelo tempo de investidura na Magistratura da Justiça do 
Trabalho;
IV – pelo tempo de serviço público federal; e
V – pela idade, quando houver empate pelos demais critérios.
Art. 10. Os Ministros do Tribunal receberão o tratamento de 
Excelência e usarão nas sessões as vestes correspondentes 
ao modelo aprovado.
Parágrafo único. Após a concessão da aposentadoria, os 
Ministros conservarão o título e as honras correspondentes 
ao cargo, salvo no exercício de atividade profi ssional.

Seção II – Das férias, das licenças, das substituições e das con-
vocações

Art. 11. Os Ministros gozarão férias nos meses de janeiro e 
julho, na forma da lei.
Parágrafo único. Os Ministros informarão na Presidência seu 
endereço, para eventual convocação durante as férias e fe-
riados.
Art. 12. O Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor-
Geral da Justiça do Trabalho, se a necessidade do serviço ju-
diciário lhes exigir a contínua presença no Tribunal, poderão 
acumular férias para fruição oportuna, facultado o fraciona-
mento dos períodos.
Parágrafo único. A acumulação de férias somente ocorrerá 
mediante prévia autorização do Órgão Especial e deverá ser 

registrada nos assentamentos funcionais do Ministro, para 
que lhe seja reconhecido o direito de posterior fruição.
Art. 13. A licença é requerida pelo Ministro com a indicação 
do prazo e do dia do início.
§ 1º Salvo contraindicação médica, o Ministro licenciado po-
derá proferir decisões em processos de que, antes da licença, 
haja pedido vista, ou que tenham recebido o seu visto como 
Relator ou Revisor.
§ 2º O Ministro licenciado pode reassumir o cargo, enten-
dendo-se que desistiu do restante do prazo, mediante prévia 
comunicação formal ao Presidente do Tribunal.
§ 3º Se a licença for para tratamento da própria saúde, o 
Ministro somente poderá reassumir o cargo, antes do tér-
mino do prazo, se não houver contraindicação médica.
Art. 14. A critério do Órgão Especial, poderá ser concedido 
afastamento ao Ministro, sem prejuízo de seus direitos, ven-
cimentos e vantagens para:
I – frequência a cursos ou seminários de aperfeiçoamento e 
estudos, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos; e
II – realização de missão ou serviços relevantes à adminis-
tração da justiça.
Art. 15. Nas ausências ou impedimentos eventuais ou tempo-
rários, a substituição no Tribunal far-se-á da seguinte maneira:
I – o Presidente do Tribunal, pelo Vice-Presidente, seguindo-
--se, na ausência de ambos, o Corregedor-Geral da Justiça do 
Trabalho e os Ministros, em ordem decrescente de antiguidade;
II – o Vice-Presidente, pelo Presidente, ou, na ausência desse, 
pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, e, em sequência, 
pelos Ministros, em ordem decrescente de antiguidade;
III – o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, pelo Vice-
-Presidente, ou, na ausência desse, pelo Presidente, e, em 
sequência, pelos Ministros, em ordem decrescente de anti-
guidade;
IV – o Presidente da Turma, pelo Ministro mais antigo pre-
sente na sessão;
V – o Presidente da Comissão, pelo mais antigo dentre os 
seus membros; e
VI – qualquer dos membros das Comissões, pelo respectivo 
suplente.
Art. 16. O Relator é substituído nas hipóteses e formas pre-
vistas na Seção I do Capítulo II do Título I do Livro II.
Art. 17. Nas ausências temporárias, por período superior a 
30 (trinta) dias, e, nos afastamentos defi nitivos, os Ministros 
serão substituídos por Desembargador do Trabalho, esco-
lhidos pelo Órgão Especial, mediante escrutínio secreto e 
pelo voto da maioria absoluta dos seus membros.

• Artigo com redação pela ER 4/2012 do TST.

Parágrafo único. O Desembargador do Trabalho convocado 
atuará exclusivamente em Turma da Corte.
Art. 18. O Presidente do Tribunal poderá, em caso de ur-
gência, e quando inviável a imediata reunião do Órgão 
Especial, ad referendum deste, convocar Desembargador do 
Trabalho, para a substituição de Ministro afastado.

• Artigo com redação pela ER 4/2012 do TST.

Art. 18-A. Excepcionalmente, poderá o Tribunal Superior 
do Trabalho convocar Desembargadores do Trabalho para 
atuarem, temporariamente, em suas Turmas.

• Artigo acrescido pelo Ato Regimental 5/2014 do TST.

Art. 19. Na sessão do Órgão Especial que decidir a convo-
cação, os Ministros deverão ter cópias das nominatas dos 
Desembargadores que compõem os Tribunais Regionais do 
Trabalho, para orientarem-se na escolha.

• Artigo com redação pela ER 4/2012 do TST.
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Súm. STF 1. Ofende a garantia constitucional do ato ju-
rídico perfeito a decisão que, sem ponderar as circuns-
tâncias do caso concreto, desconsidera a validez e a efi-
cácia de acordo constante de termo de adesão instituído 
pela Lei Complementar nº 110/2001. DOU de 6/6/2007.

Súm. STF 2. É inconstitucional a lei ou ato normativo 
estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de 
consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. DOU 
de 6/6/2007.

Súm. STF 3. Nos processos perante o Tribunal de Contas 
da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa 
quando da decisão puder resultar anulação ou revogação 
de ato administrativo que beneficie o interessado, excetua-
da a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial 
de aposentadoria, reforma e pensão. DOU de 6/6/2007.

Súm. STF 4. Salvo nos casos previstos na Constituição, 
o salário mínimo não pode ser usado como indexador 
de base de cálculo de vantagem de servidor público ou 
de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 
DOU de 9/5/2008.

Súm. STF 5. A falta de defesa técnica por advogado no 
processo administrativo disciplinar não ofende a Cons-
tituição. DOU de 16/5/2008.

Súm. STF 6. Não viola a Constituição o estabelecimento 
de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças 
prestadoras de serviço militar inicial. DOU de 16/5/2008.

Súm. STF 7. A norma do § 3º do artigo 192 da Consti-
tuição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, 
que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha 
sua aplicação condicionada à edição de lei complemen-
tar. DOU de 20/6/2008, p. 1.

Súm. STF 8. São inconstitucionais o parágrafo único do 
artigo 5º do Decreto-Lei nº 1.569/1977 e os artigos 45 e 

46 da Lei nº 8.212/1991, que tratam de prescrição e de-
cadência de crédito tributário. DOU de 20/6/2008, p. 1.

Súm. STF 9. O disposto no artigo 127 da Lei nº 7.210/1984 
(Lei de Execução Penal) foi recebido pela ordem consti-
tucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal 
previsto no caput do artigo 58. DOU de 27/6/2008, p. 1.

Súm. STF 10. Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, 
artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, 
embora não declare expressamente a inconstitucionalida-
de de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua 
incidência, no todo ou em parte. DOU de 27/6/2008, p. 1.

Súm. STF 11. Só é lícito o uso de algemas em casos de 
resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à 
integridade física própria ou alheia, por parte do preso 
ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escri-
to, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal 
do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou 
do ato processual a que se refere, sem prejuízo da res-
ponsabilidade civil do Estado. DOU de 22/8/2008, p. 1.

Súm. STF 12. A cobrança de taxa de matrícula nas uni-
versidades públicas viola o disposto no art. 206, IV, da 
Constituição Federal. DOU de 22/8/2008, p. 1.

Súm. STF 13. A nomeação de cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de 
servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo 
de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício 
de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de 
função gratificada na administração pública direta e in-
direta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o 
ajuste mediante designações recíprocas, viola a Consti-
tuição Federal. DOU de 29/8/2008, p. 1. 

Súm. STF 14. É direito do defensor, no interesse do represen-
tado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já do-
cumentados em procedimento investigatório realizado por 
órgão com competência de polícia judiciária, digam respei-
to ao exercício do direito de defesa. DOU de 9/2/2009, p. 1. 

SÚMULAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES 
EM MATÉRIA TRABALHISTA
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Súm. STF 15. O cálculo de gratificações e outras vantagens 
do servidor público não incide sobre o abono utilizado 
para se atingir o salário mínimo. DOU de 1º/7/2009, p. 1. 

Súm. STF 16. Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 
19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração 
percebida pelo servidor público. DOU de 1º/7/2009, p. 1. 

Súm. STF 17. Durante o período previsto no parágrafo 
1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de 
mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. DOU 
de 10/11/2009, p. 1. 

Súm. STF 18. A dissolução da sociedade ou do vínculo 
conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibili-
dade prevista no § 7º do artigo 14 da Constituição Fe-
deral. DOU de 10/11/2009, p. 1. 

Súm. STF 19. A taxa cobrada exclusivamente em razão 
dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou 
destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, 
não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal. DOU 
de 10/11/2009, p. 1. 

Súm. STF 20. A Gratificação de Desempenho de Ativida-
de Técnico-Administrativa – GDATA, instituída pela Lei nº 
10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores 
correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pon-
tos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos ter-
mos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 10.404/2002, 
no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos 
do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º 
da Medida Provisória nº 198/2004, a partir da qual passa 
a ser de 60 (sessenta) pontos. DOU de 10/11/2009, p. 1. 

Súm. STF 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou 
arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibili-
dade de recurso administrativo. DOU de 10/11/2009, p. 1. 

Súm. STF 22. A Justiça do Trabalho é competente para 
processar e julgar as ações de indenização por danos mo-
rais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho 
propostas por empregado contra empregador, inclusive 
aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em 
primeiro grau quando da promulgação da Emenda Cons-
titucional nº 45/04. DOU de 11/12/2009, p. 1. 

Súm. STF 23. A Justiça do Trabalho é competente para 
processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrên-
cia do exercício do direito de greve pelos trabalhadores 
da iniciativa privada. DOU de 11/12/2009, p. 1.

Súm. STF 24. Não se tipifica crime material contra a or-
dem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 
nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.

Súm. STF 25. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, 
qualquer que seja a modalidade do depósito. DOU de 
23/12/2009, p. 1.

Súm. STF 26. Para efeito de progressão de regime no 
cumprimento de pena por crime hediondo, ou equipara-
do, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade 
do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem 
prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os 
requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo 
determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a reali-
zação de exame criminológico. DOU de 23/12/2009, p. 1.

Súm. STF 27. Compete à Justiça estadual julgar cau-
sas entre consumidor e concessionária de serviço pú-
blico de telefonia, quando a ANATEL não seja litiscon-
sorte passiva necessária, assistente, nem opoente. DOU 
de 23/12/2009, p. 1.

Súm. STF 28. É inconstitucional a exigência de depósito 
prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial 
na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tri-
butário. DOU de 17/02/2010, p. 1. 

Súm. STF 29. É constitucional a adoção, no cálculo do valor 
de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo pró-
pria de determinado imposto, desde que não haja integral 
identidade entre uma base e outra. DOU de 17/02/2010, p. 1. 

Súm. STF 31. É inconstitucional a incidência do Imposto 
sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS sobre opera-
ções de locação de bens móveis. DOU de 17/02/2010, p. 1.

Súm. STF 32. O ICMS não incide sobre alienação de sal-
vados de sinistro pelas seguradoras.

Súm. STF 33. Aplicam-se ao servidor público, no que cou-
ber, as regras do regime geral da previdência social so-
bre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 
4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei 
complementar específica.

Súm. STF 34. A Gratificação de Desempenho de Atividade 
de Seguridade Social e do Trabalho – GDASST, instituída 
pela Lei 10.483/2002, deve ser estendida aos inativos no 
valor correspondente a 60 (sessenta) pontos, desde o ad-
vento da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 
10.971/2004, quando tais inativos façam jus à paridade 
constitucional (EC 20/1998, 41/2003 e 47/2005).

Súm. STF 35. A homologação da transação penal pre-
vista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa julga-
da material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a 
situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público 
a continuidade da persecução penal mediante ofereci-
mento de denúncia ou requisição de inquérito policial.

Súm. STF 36. Compete à Justiça Federal comum proces-
sar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação 
e de uso de documento falso quando se tratar de falsi-
ficação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de 
Carteira de Habilitação de Amador (CHA), ainda que ex-
pedidas pela Marinha do Brasil.

Súm. STF 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem 
função legislativa, aumentar vencimentos de servidores 
públicos sob o fundamento de isonomia.

Súm. STF 38. É competente o Município para fixar o ho-
rário de funcionamento de estabelecimento comercial.

Súm. STF 39. Compete privativamente à União legislar 
sobre vencimentos dos membros das polícias civil e mi-
litar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal.

Súm. STF 40. A contribuição confederativa de que trata 
o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos fi-
liados ao sindicato respectivo.

Súm. STF 41. O serviço de iluminação pública não pode 
ser remunerado mediante taxa. 

Súm. STF 42. É inconstitucional a vinculação do reajuste 
de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a 
índices federais de correção monetária.

Súm. STF 43. É inconstitucional toda modalidade de pro-
vimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia 
aprovação em concurso público destinado ao seu provi-
mento, em cargo que não integra a carreira na qual an-
teriormente investido.
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LEGENDA:
– OJ-SBDI-1 = Orientação Jurisprudencial da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais

– OJ-SBDI-1T = Orientação Jurisprudencial Transitória da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais

– OJ-SBDI-2 = Orientação Jurisprudencial da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais

– OJ-SDC = Orientação Jurisprudencial da Seção de Dissídios Coletivos

– PN = Precedente normativo

– Súm. = Súmula

A
ABANDONO DE EMPREGO

– configuração (falta grave): art. 482, “i”, CLT

– início do prazo de decadência para ajuizar inquérito: 
Súmula 62, TST

– não configuração no aviso prévio: Súmula 73, TST

– não retorno ao serviço em 30 dias: Súmula 32, TST

ABONO (PLUS SALARIAL)

– constitui salário para todos os efeitos legais: art. 457, 
caput e § 1º, CLT

– incidência de contribuição previdenciária: Súmula 241, STF

– norma coletiva pode assegurar o abono apenas aos 
empregados da ativa: OJ 346, SDI-1

ABONO ANUAL (VER PIS)

– previsão legal: Lei 7.998/90 alterada pela Lei 13.134/2015

ABONO DE FALTA

– ausência da parte em serviço para comparecer a Jus-
tiça: Súmula 155, TST

– ausência da parte e testemunha para comparecer à 
Justiça: art. 473, VIII, CLT

– ausência da testemunha para comparecer à Justiça: art. 
822, CLT

– falta justificada – aborto: art. 395, CLT

– falta justificada – consulta na gravidez: art. 392, § 4º, II, CLT

– falta justificada – trabalhar em eleição – dobro dos dias 
requisitados: art. 98, Lei 9.504/1997

– falta para levar filho ao médico – somente se houver 
previsão normativa: PN 95 (positivo)

– hipóteses de falta justificada: art. 473, CLT

– por doença: ordem preferencial do atestado médico: 
art. 60, § 4º, Lei 8.213/1991

– por doença: ordem preferencial do atestado mé-
dico: Súmula 15, TST; Súmula 282, TST; art. 60, § 4º, Lei 
8.213/1991

ABONO DE FÉRIAS (VER TERÇO CONSTITUCIONAL)
– abono de férias: art. 7º, XVII, CF

ABORTO
– não se computa como falta para a concessão de férias: 

art. 131, II, CLT

– previsão legal: art. 395, CLT

ABREVIATURAS
– inadmissibilidade na CTPS: art. 33, CLT
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