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- julgamento: art. 1.024
- litisconsórcio: art. 1.023, § 1º
- omissão: art. 1.022, II
- prazo para oposição: art. 1.023
- prazo para outros recursos; interrupção: art. 1.026
- protelatórios; multa: art. 1.026, § 2º
- suspensão da eficácia da decisão: art. 1.026, § 1º

Súmula

STF
- improcedência: Súm. 317/STF

TST
- decisão monocrática do relator: Súm. 421/TST
- omissão suprida: Súm. 278/TST
- prazo em dobro; pessoa jurídica de direito público: 

OJ 192/SBDI-I-TST
- preclusão: Súm. 184/TST

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA

CPC 2015
- cabimento: art. 994, IX
- prazo: art. 1.003, § 5º

Súmula

STF
- inadmissibilidade; ação rescisória; decisão unânime 

do STF: Súm. 295/STF
- inadmissibilidade; matéria constitucional subme-

tida ao plenário dos Tribunais: Súm. 293/STF
- inadmissibilidade; matéria não ventilada no julga-

mento do recurso extraordinário: Súm. 296/STF
- inadmissibilidade; oposição contra decisão do STF 

em mandado de segurança: Súm. 294/STF
- matéria constitucional; admissão: Súm. 455/STF
- recurso extraordinário tardio: Súm. 355/STF
- ressalva: Súm. 598/STF

STJ
- decisão por maioria: Súm. 390/STJ

TST
- não conhecimento; divergência entre a mesma 

turma do TST: OJ 95/SBDI-I-TST

EMBARGOS DE TERCEIRO

CLT
- não cabimento do recurso de revista: art. 896, § 2º

CPC 2015
- arts. 674 a 681
- ato de constrição realizado por carta: art. 676, par. 

ún.
- citação pessoal: art. 677, § 3º
- legitimação ativa: art. 677
- pedido; acolhimento; efeitos: art. 681
- posse; manutenção ou reintegração provisória; 

caução: art. 678, par. ún.
- terceiro; interesse em embargar; intimação pessoal: 

art. 675, par. ún.

Súmula

TST
- competência; execução por carta; juízo deprecado: 

Súm. 419/TST
- recurso de revista; violação à CF: Súm. 266/TST

EMBRIAGUEZ

CLT
- habitual ou em serviço; justa causa; rescisão do 

contrato de trabalho: art. 482, f

EMENTAS NORMATIVAS

Leg. Esp.
- da Secretaria de Relações do Trabalho; aprovação: 

Portaria 1/2006

EMOLUMENTOS

CLT
- anotação na CTPS; vedação de cobrança: art. 31
- valores: art. 789-B
- cf. também CUSTAS

EMPREGADO

CC
- responsabilidade civil; empregador: arts. 932, III 

CLT
- afastamento; empregada; atividades insalubres: 

art. 394-A
- ato faltoso; equipamento de segurança; recusa: 

art. 158, par. ún., b
- bancário; estabilidade: art. 919
- Cipeiro; estabilidade: art. 165
- comissão; representação: arts. 510-A a 510-D
- conceito: art. 3º
- consultórios ou escritórios de profissionais liberais: 

art. 507, caput
- contribuição sindical; autorização: 578
- contribuição sindical; desconto; hipóteses: art. 579
- contribuição sindical; desconto fora do mês des-

tinado: art. 602
- dano ao empregador; desconto salarial: art. 462, 

§ 1º
- deficiente: v. DEFICIENTE
- demissão por justa causa; hipóteses: art. 482
- diarista; salário: art. 65
- doméstico: v. TRABALHADOR DOMÉSTICO
- empregador; desconto em folha de pagamento: 

art. 582
- equipamento de proteção individual; recusa in-

justificada; ato faltoso: art. 158, par. ún., b
- equipamento de proteção individual; eliminação 

da insalubridade: art. 191, II
- equiparação salarial; requisitos: art. 461, § 5º
- estabilidade; CIPA: art. 165
- estável; reintegração: art. 496
- estável; demissão; requisitos: art. 500
- estável; demissão; indenização: art. 502, I
- estudante menor de 18 anos; férias: art. 136, § 2º
- falta grave; suspensão: art. 494
- falta grave; inexistência; readmissão: art. 495
- férias; concessão: arts. 134 a 138
- férias; divisão; anuência: art. 134, § 1º
- férias; remuneração e abono: arts. 142 a 145
- férias coletivas: arts. 139 a 141
- funções idênticas; salários: art. 461
- gorjeta; recebimento direto: art. 457, § 7º
- hora noturna: art. 73
- interrupção da prestação de serviços; anotação 

na CTPS: art. 133, § 1º
- menor; mais de um estabelecimento: art. 414
- menor; estudante; férias: art. 136, § 2º
- mensalista; salário: art. 64
- normas de segurança; cumprimento: art. 158, I
- participação nos lucros e resultados: art. 611-A, XV
- preposto; desnecessidade: art. 843, § 3º
- readaptado; equiparação salarial: art. 461, § 4º
- readmissão; falta grave; inexistência: art. 495
 regime de teletrabalho: art. 75-B
- regime de tempo parcial; férias: art. 58, §§ 6º e 7º
- registro; ausência de dados; multa: art. 47-A
- registro; obrigatoriedade: art. 41
- registro; ausência; multa: art. 47
- representação: arts. 510-A a 510-D
- rural; inaplicabilidade da CLT: art. 7º
- sindicalizado; preferência: art. 544
- suspensão; falta grave: art. 494
- teletrabalho; regime: art. 75-B 
- teletrabalho; doenças e acidentes do trabalho: art. 

75-E

Leg. Esp. 
- apoderamento de documentos; conceito: art. 2º, 

VII, da Port. 1.293/2017 do MTE
- auxílio-acidente; direito ao benefício: art. 18, § 1º 

da Lei 8.213/1991
- cerceamento uso de transporte; conceito: art. 2º, 

V, da Port. 1.293/2017 do MTE
- condição degradante de trabalho; conceito: art. 

2º, III, da Port. 1.293/2017 do MTE
- contratação; empresa estrangeira: arts. 12 a 20 da 

Lei 7.064/1982
- contribuição do segurado; Seguridade Social: art. 

198 do Decreto 3.048/1999
- contribuição: art. 20 da Lei 8.212/1991
- deficiente; reabilitação; Convenção 159 OIT: Dec. 

129/1991

- demissão; serviço temporário; impossibilidade: art. 
5º-D da Lei 6.019/1974

- jornada exaustiva; conceito: art. 2º, II, da Port. 
1.293/2017 do MTE

- período de carência; presunção do recolhimento 
de contribuições a partir da competência abril de 
2003: art. 26, § 4º do Decreto 3.048/1999

- prédio residencial; empregados: zelador, porteiro, 
faxineiro, servente: Lei 2.757/1956

- restrição de locomoção; conceito: art. 2º, IV, da 
Port. 1.293/2017 do MTE

- salário-de-contribuição: art. 28, I da Lei 8.212/1991
- segurado obrigatório; Previdência Social: art. 9º, I 

do Decreto 3.048/1999
- segurado obrigatório; Regime Geral de Previdência 

Social: art. 11, I da Lei 8.213/1991
- sindicalizado; negociação coletiva: Convenção 98 

da OIT
- trabalho forçado; conceito: art. 2º, I, da Port. 

1.293/2017 do MTE
- trabalho no exterior; regulamentação: Lei 

7.064/1982
- tráfico de pessoas; conceito: art. 4º, par. un., da 

Port. 1.293/2017 do MTE
- transferência; exterior: art. 2º da Lei 7.064/1982
- vigilância ostensiva; conceito: art. 2º, VI, da Port. 

1.293/2017 do MTE

Súmula

STF
- atividade industrial; exercício de atividade rural; 

classificação de acordo com a categoria do em-
pregador: Súm. 196/STF

- estabilidade; readmissão após cessar período de 
aposentadoria não efetuada; indenização em do-
bro: Súm. 220/STF

- estabilidade; transferência do empregado por 
transferência do estabelecimento ou sua extinção: 
Súm. 221/STF

- menor não sujeito à aprendizagem metódica; 
direito a salário integral: Súm. 205/STF

- readmissão não efetuada; indenização: Súm. 219/
STF

- repouso semanal remunerado; vendedor pracista; 
remuneração mediante comissão: Súm. 201/STF

- representação sindical; dispensa; exigibilidade de 
inquérito em que se apure falta grave: Súm. 197/
STF

- responsabilidade civil; empregador: Súm. 341/STF
- substituição ou reserva; remuneração: Súm. 204/

STF

TST
- admissão como pessoal de obras; legislação apli-

cada: Súm. 58/TST
- de empresa de processamento de dados; bancário: 

Súm. 239/TST
- estudante; licença não remunerada nos dias de 

prova; aviso ao empregador com antecedência 
de 72 horas e mediante comprovação: PN 70/TST

- opção; coexistência de dois regulamentos da em-
presa: Súm. 51, II/TST

- sindicalizado; admissão preferencial; condição 
violadora do art. 8º, V, da CF: OJ 20/SDC-TST

- substituição; direito ao salário do substituído: Súm. 
159/TST

EMPREGADO DOMÉSTICO
- contribuição do segurado; Seguridade Social: art. 

198 do Decreto 3.048/1999
- salário-maternidade; período de carência; inapli-

cabilidade: art. 30, II do Decreto 3.048/1999
- contribuição: art. 20 da Lei 8.212/1991
- salário-de-contribuição: art. 28, II da Lei 8.212/1991
- auxílio-acidente; direito ao benefício: art. 18, § 1º 

da Lei 8.213/1991
- salário-família; pagamento condicionado a apre-

sentação apenas de certidão de nascimento: art. 
67, parágrafo único da Lei 8.213/1991

- salário-maternidade; período de carência; inapli-
cabilidade: art. 26, V da Lei 8.213/1991

- segurado obrigatório; Previdência Social: art. 9º, 
II da Lei 8.213/1991

- segurado obrigatório; Regime Geral de Previdência 
Social: art. 11, II da Lei 8.213/1991

CLT_METODO_3ed.indb   1293 10/01/2018   17:26:36

ricardo.david
Realce



Índice Alfabético-Remissivo Unificado Remissivo Unificado

1316

Súmula

STF
- pagamento de salário: Súm. 461/STF

PERÍODO DE SERVIÇO EFETIVO

Súmula

TST
- caracterização: art. 4º, CLT; Súm. 429/TST

PERITOS

CPC 2015
- assistentes técnicos: arts. 475 e 477, § 1º
- cadastro: art. 156, §§ 2º e 3º
- conhecimento técnico ou científico; dependência: 

art. 156
- data e local: art. 474
- escusa do encargo: art. 157
- honorários; adiantamento; falta de previsão orça-

mentária: art. 91, § 2º
- honorários; título executivo: art. 515, V
- impedimentos e suspeição: art. 148, II
- impedimento e suspeição; verificação: art. 156, § 4º
- inspeção judicial: art. 482
- nomeação; lista; distribuição equitativa: art. 157, 

§ 2º
- poder de pesquisas: art. 473, § 3º
- remuneração: art. 95
- responsabilidade civil e criminal: art. 158
- substituição e multa: art. 468
- técnico de estabelecimento oficial: art. 478

Súmula

TST
- assistente; honorários: Súm. 341/TST

PERSONALIDADE JURÍDICA

CLT
- incidente de desconsideração: art. 855-A

v. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 
JURÍDICA

CPC 2015
- capacidade processual: art. 70

PESO

CLT
- limite transportável pelo empregado: arts. 198 e 

390

PESSOA JURÍDICA

CPC 2015
- competência: art. 53, III, a, b e c
- direito público; ação possessória: art. 562, par. ún.
- estrangeira: art. 75, X, e § 3º
- estrangeira; domicílio: art. 21, par. ún.

CDC
- estrangeira, como fornecedora: art. 3º, caput
- pública, como fornecedora: art. 3º, caput

Súmula

TST
- carta de fiança bancária: OJ 59/SBDI-II-TST
- constrição incidente sobre parte da renda de es-

tabelecimento comercial: OJ 93/SBDI-II-TST
- de direito privado ou público; remessa ex officio; 

mandado de segurança: Súm. 303, IV/TST
- direito público; multa prevista no art. 1.021, 

§§ 4º e 5º do CPC/2015; recolhimento: OJ 389/
SBDI-I-TST

- validade; penhora em bens de pessoa jurídica: OJ 
343/SBDI-I-TST

PESSOAS INDETERMINÁVEIS

CDC
- interesses ou direitos difusos: art. 81, par. ún., I
- qualidade de consumidoras: art. 2º, par. ún.

PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA

Leg. Esp.
- apoio e integração social; interesses coletivos e 

difusos: Lei 7.853/1989
- estatuto: Lei 13.146/2015
- política nacional: Decreto 3.298/1999
- processo do trabalho; prioridade na tramitação: 

IN 29/2005 do TST

Súmula

STJ
- surdez unilateral; qualificação; pessoa com defi-

ciência; concurso público: Súm. 552/STJ

PETIÇÃO

CLT
- acordo judicial; homologação: arts. 855-B, 855-D, 

855-E

PETIÇÃO INICIAL

CPC 2015
- ação de execução; indeferimento: art. 801
- ação rescisória: art. 968
- aditamento; tutela antecipada; urgência contem-

porânea à propositura da ação: art. 303, §§ 1º a 3º
- aditamento pelo denunciado à lide: art. 127
- cópia; mandado de citação: art. 250, V
- documentos indispensáveis: art. 434
- embargos de terceiros: art. 677
- emenda; tutela antecipada; urgência contempo-

rânea à propositura da ação: art. 303, § 6º
- execução; documentos: art. 798, I
- indeferimento: art. 330
- indeferimento; extinção do processo sem resolução 

do mérito: art. 485, I
- inépcia: art. 330, I e § 1º
- irregular; indeferimento: art. 330, IV
- juntada automática; processo eletrônico: art. 228, 

§ 2º
- omissão do pedido: art. 329
- opção por audiência de conciliação ou mediação; 

requisito: art. 319, VII
- oposição; requisitos: art. 683
- prova documental; reprodução cinematográfica 

ou fonográfica: art. 434, par. ún.
- regularização: art. 321
- requisitos: art. 319
- requisitos; ausência: art. 319, §§ 1º a 3º
- restauração de autos: art. 713, III
- substituição do réu: arts. 338 e 339
- tutela antecipada; urgência contemporânea à 

propositura da ação: art. 303

Súmula

TST
- ação rescisória; prova do trânsito em julgado da 

decisão rescindenda: Súm. 299, I e II/TST
- adicional de insalubridade; agente nocivo diverso: 

Súm. 293/TST
- causa de pedir: Súm. 408/TST
- expressa indicação; dispositivo legal; violação: 

Súm. 408/TST
- indeferimento; falta de documento: Súm. 263/TST
- juros da mora e correção monetária: Súm. 211/TST
- prova documental pré-constituída: Súm. 415/TST

PETROLEIRO

Leg. Esp.
- regime de trabalho; atividades petrolíferas: Lei 

5.811/1972

Súmula

TST
- duração da jornada: Súm. 391, I/TST
- turno ininterrupto de revezamento; alteração da 

jornada; horário fixo: Súm. 391, II/TST

PIS/PASEP

CF
- abono anual: art. 239, § 3º
- seguro-desemprego; financiamento: art. 239

Leg. Esp.
- contribuições: Lei 9.715/1998
- contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS: lei 

13.043/2014
- disposições gerais: LC 7/1970
- fundo; disposições: Dec. 4.751/2003

Súmula 

STJ
- CEF; polo passivo; ilegitimidade: Súm. 77/STJ

JEF
- desemprego; mais de 3 anos; saque dos valores 

do PIS: Súm. 84/JEF

TST
- afastamento do trabalho para recebimento da 

verba; dia de trabalho que deve ser garantido: 
PN 52/TST

- cadastramento; competência: Súm. 300/TST
- guia de depósito; indicação do número de PIS/ 

PASEP; desnecessidade: OJ 264/SBDI-I-TST

PISO SALARIAL

CF
- profissionais da educação escolar pública; piso 

salarial profissional nacional: art. 206, VIII
- trabalhador rural; piso salarial: art. 7º, V
- trabalhador urbano; piso salarial: art. 7º, V

Leg. Esp.
- advogado; fixado em sentença normativa; acordo; 

convenção coletiva: art. 19 da Lei 8.906/1994
- autorização para estado, municípios e DF; institui-

ção de piso salarial; art. 7º, V, CF: LC 103/2000 
- garantia do salário mínimo: Lei 8.716/1993
- profissionais de Engenharia, Química, Arquitetura, 

Agronomia e Veterinária: Lei 4.950-A/1966
- técnico em radiologia: Lei 7.394/1985
- trabalhador doméstico; salário-hora; salário-dia: 

art. 2º da LC 150/2015

Súmula

TST
- proporcional à jornada reduzida; empregado; pos-

sibilidade: OJ 358, I/SBDI-I-TST
- proporcional à jornada reduzida; servidor público; 

impossibilidade: OJ 358, II/SBDI-I-TST

PISOS DOS LOCAIS DE TRABALHO

CLT
- requisitos: arts. 172 a 174

PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA-PDV

CLT
- convenção coletiva; previsão: art. 477-B
- direitos; relação empregatícia: art. 477-B

Súmula 

TST
- créditos trabalhistas; reconhecimento em juízo; 

compensação; impossibilidade: OJ 356/SBDI-I-TST
- indenização; imposto de renda; não incidência: 

Súm. 215/STJ e OJ 207 da SBDI-I/TST
- Imposto de Renda; abono pecuniário: OJ 19/SBDI-

-II-TST 
- transação extrajudicial; parcelas oriundas do extin-

to contrato de trabalho; efeitos: OJ 270/SBDI-I-TST

PLANO REAL

Leg. Esp.
- medidas complementares: Lei 10.192/2001

POLÍCIA MILITAR

CF
- integrantes da carreira, ex-Território Federal de 

Rondônia: ADCT, art. 89
- órgãos: art. 144, V

Súmula

TST
- vínculo empregatício; reconhecimento: Súm. 386/

TST
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